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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 N.º 3 DA RINCHOA
E JARDIM-DE-INFÂNCIA DA SERRA DAS MINAS

CAPÍTULO I

Denominação e sede

ARTIGO 1.º

A presente Associação denomina-se Associação de Pais da Rinchoa
e Jardim-de-Infância da Serra das Minas, freguesia de Rio de Mouro,
concelho de Sintra.

CAPÍTULO II
Dos fins da Associação

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos e visa a defesa e promoção
dos interessados dos seus associados em tudo quanto respeite à educa-
ção e ensino dos seus filhos e educandos que sejam alunos da Escola
n.º 3, Rinchoa, Mercês e Jardim-de-Infância da Serra das Minas.

ARTIGO 3.º

A Associação exercerá sempre as suas actividades com sentido de
equidade e independência, procurando uma ligação directa e perma-
nente à Escola, que se traduzirá numa efectiva participação nas acti-
vidades escolares e circum-escolares.

ARTIGO 4.º

Na prossecução dos fins referidos nos artigos anteriores a Asso-
ciação procurará, nomeadamente:

1) Assegurar a defesa dos legítimos interesses dos alunos, pais e encar-
regados de educação junto dos professores, escola e organismos oficiais;

2) Prestar à escola uma estreita colaboração e ajuda, não só nas
actividades escolares como nas circum-escolares, sejam de natureza
cultural, social, desportiva, recreativa, etc.;

3) Colaborar em estreita ligação com as associações do mesmo tipo
existentes em outros estabelecimentos de ensino, visando, de modo
comum e global, alcançar e realizar em pleno programas de interesse
e fins comuns;

4) Acompanhar o modo de funcionamento da escola em todos os
seus aspectos, analisando, denunciando e procurando reparar situações
injustas e lesivas dos superiores interesses dos alunos;

5) Promover reuniões de pais e encarregados de educação, sempre
que necessário;

6) Promover palestras, colóquios, exposições e outras realizações
de interesse educacional, cultural, recreativo e desportivo.

ARTIGO 5.º

A Associação manterá sempre total independência do Estado, dos
partidos políticos, das organizações religiosas e de quaisquer outras
instituições ou interesses.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 6.º

Poderão inscrever-se como associados da Associação de Pais da
Escola Básica 1.º ciclo n.º 3 Rinchoa, Mercês e Jardim de Infância da
Serra das Minas os pais ou encarregados de educação dos alunos ins-
critos na mesma escola em cada ano lectivo.

ARTIGO 7.º

Constituem direitos dos associados:
1) A participação nas assembleias gerais;
2) O direito de eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
3) À utilização da Associação para resolução de quaisquer proble-

mas relacionados com a escola e os seus filhos e educandos que cai-
bam no âmbito dos estatutos;

4) O de requerer a convocação da assembleia geral nos termos do
artigo 14.º destes estatutos;

5) O de se fazer representar por terceiros no exercício dos direitos
de associado, mediante documento escrito que identifique o associado
e o representante e contenha os referidos poderes.

ARTIGO 8.º

Constituem deveres dos associados
1) O pagamento da quota anual no montante mínimo de 7,50 euros

a ser actualizado anualmente em assembleia geral;
2) A cooperação nas actividades da Associação e a contribuição,

na medida das suas possibilidades. para a realização dos seus fins;
3) O exercício com zelo e diligência dos cargos para que foram

eleitos e das missões que lhes forem confiadas;
4) A comparência e participação nas reuniões e assembleias para

que sejam convocados.
§ único. Os estatutos da Associação poderão permitir a isenção ou

redução de quota aos associados cujos filhos ou educandos beneficiem
de apoio sócio-económico. desde que esse facto seja comprovado por
documento passado pela escola.

ARTIGO 9.º

Perde a qualidade de associado aquele que :
1) Não beneficiando de isenção de pagamento de quota, não efec-

tue o seu pagamento injustificadamente, no prazo de 90 dias a partir
da data prevista nos estatutos da Associação;

2) Solicite o cancelamento da sua inscrição na Associação;
3) Revele e tenha conduta lesiva e atentória do bom nome da

Associação de Pais da Escola Básica 1.º ciclo n.º 3 Rinchoa, Mercês e
Jardim-de-Infância da Serras das Minas;

4) Pratique infracção grave aos estatutos, incompatível com a
condição de associado:

5) Deixe de ter filhos ou educandos na escola, à excepção dos
membros dos órgãos da Associação que se manterão em funções até
à tomada de posse dos novos membros eleitos para essas funções.

§ único. Apesar do disposto no número anterior, os associados
poderão intervir na assembleia geral destinada à aprovação do relató-
rio e contas, conforme disposto no artigo 14.º n.º 1.
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CAPÍTULO IV

Dos órgãos da Associação

SECÇÃO I

Dos órgãos

ARTIGO 10.º

Constituem órgãos da Associação:
1) A assembleia geral;
2) A direcção;
3) O conselho fiscal.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral constituída por todos os associados em
pleno gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um 1.º secretário e um 2.º secretário.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral considera-se constituída se estiver presen-
te pelo menos metade dos associados:

2 � Se à hora designada para a assembleia não estiver presente
aquele número, reunirá a mesma, passados 30 minutos, com o núme-
ro de associados presentes, sendo válidas todas as deliberações.

ARTIGO 13.º

Compete à assembleia geral:
1) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

Associação;
2) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
3) Fixar as quotas a pagar pelos associados;
4) Discutir, dar parecer e decidir sobre as actividades da Associação;
5) Discutir e aprovar o relatório e contas do ano lectivo;
6) Aprovar os estatutos da Associação;
7) Apreciar o comportamento dos associados no que se refere aos

n.os 3 e 4 do artigo 9.º e decidir da perda da qualidade de associado
com esses fundamentos.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá:
1) Ordinariamente uma vez por, ano, no prazo máximo de 30 dias

após o início de cada ano lectivo, para eleger os membros dos órgãos
da Associação e para discutir e aprovar o relatório e contas do ano
anterior, os quais deverão estar afixados na escola, para consulta dos
associados, com um antecedência de cinco dias. Os encarregados de
educação cujos educandos abandonem a escola no final do ano lectivo
anterior poderão participar na assembleia, mas apenas na parte refe-
rente à discussão e aprovação do relatório e contas;

2) Extraordinariamente quando for convocada pelo seu presidente,
requerida pela direcção ou pelo conselho fiscal ou por requerimento
subscrito por um mínimo de 10% dos associados. sendo neste ultimo
caso, obrigatório a presença de pelo menos 50% dos requerentes.

ARTIGO 15.º

A convocação da assembleia geral será feita pelo seu presidente,
por meio de aviso aos associados e afixação no átrio da escola com
pelo menos oito dias de antecedência, indicando sempre, além da ordem
de trabalhos, o dia, a hora e o local da reunião.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 16.º

A Associação será gerida por uma direcção, eleita pela assembleia
geral, composta por um presidente, um vice-presidente, um secretá-
rio, um tesoureiro e um vogal.

ARTIGO 17.º

A direcção é o órgão executivo da Associação, competindo-lhe em
geral, zelar pelo cumprimento dos seus fins e especificamente:

1) Gerir os seus bens;
2) Submeter à assembleia geral para discussão e aprovação o rela-

tório e contas anuais;

3) Deliberar sobre a admissão de novos associados, aceitar o can-
celamento da sua inscrição e verificar o preenchimento das condi-
ções que determinam a perda da qualidade de associados não referidas
nos n.os 3 e 4 do artigo 9.º;

4) Apresentar à assembleia geral, para discussão e aprovação os
estatutos da Associação;

5) Apresentar à assembleia geral, para discussão e aprovação o
regulamento interno da Associação;

6) Representar a Associação junto de terceiros;
7) Cumprir e fazer cumprir os estatutos da Associação.

ARTIGO 18.º

A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, extraordi-
nariamente, sempre que o seu presidente ou maioria dos seus mem-
bros o solicitem. Em todas as reuniões tem de ser redigida a respec-
tiva acta que será assinada pelos presentes.

ARTIGO 19.º

A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos seus
membros sendo as deliberações tomadas por maioria.

ARTIGO 20.º

A Associação fica obrigada pela assinatura de dois membros da di-
recção, sendo uma obrigatoriamente a do presidente.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal será eleito pela assembleia geral, sendo consti-
tuído por um presidente, um 1.º vogal, um 2.º vogal efectivos.

ARTIGO 22.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
2) Verificar as contas, sempre que o entenda conveniente, fiscali-

zar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em ordem;
3) Fiscalizar os actos de gestão da direcção sempre que o entenda

conveniente.
ARTIGO 23.º

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre, podendo ser con-
vocado extraordinariamente pelo seu presidente ou pela direcção.

SECÇÃO V

Cessação de funções dos membros dos órgãos sociais

ARTIGO 24.º

Os membros dos órgãos da Associação exercerão gratuitamente as
suas funções, cessando o seu mandato após a realização da primeira
assembleia geral ordinária do ano lectivo seguinte.

CAPÍTULO V

Do património

ARTIGO 25.º

O património da Associação será constituído por:
1) Quotizações dos seus associados;
2) Donativos ou subsídios que lhe sejam eventualmente concedidos

ou atribuídos nos termos legais;
3) Outras receitas serão depositadas em instituição de crédito.

CAPÍTULO VI
Disposições gerais

ARTIGO 26.º

A Associação poderá, por deliberação da assembleia geral, federar-
se em outras associações congéneres do nível regional, nacional ou
internacional nos termos legais.

ARTIGO 27.º

1 � A dissolução da Associação só pode ocorrer por deliberação
da assembleia geral expressamente convocada para esse efeito.

2 � Em caso de dissolução e salvo deliberação em contrário da
assembleia geral, os seus bens reverterão a favor da Escola Básica 1.º
ciclo n.º 3, Rinchoa, Mercês e Jadim-de-Infância da Serra das Minas.
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CAPÍTULO VII

Casos omissos

ARTIGO 28.º

Os casos omissos serão resolvidos pelo disposto nos artigos 167.º a
185.º do Código Civil no Decreto-Lei n.º 375/90, de 27 de Novem-
bro, alterações do Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de Março e na lei geral
sobre direitos de Associação.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000126842

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
E ESCOLA DO 1.º CICLO DE URQUEIRA � SECTOR NORTE

Estatutos da associação

ARTIGO 1.º

Denominação, natureza, duração e sede

A Associação adopta a designação Associação de Pais do Jardim-
-de-Infância e Escola do 1.º Ciclo de Urqueira � Sector Norte. É uma
associação voluntária, de solidariedade social, sem fins lucrativos, e é
independente de quaisquer formações políticas ou religiosas, congre-
gando e representando pais e encarregados de educação do Jardim-de-
-Infância e da Escola de Ensino Básico do 1.º ciclo; durará por tempo
indeterminado e tem a sua sede na Escola de Ensino Básico do 1.º
ciclo e Jardim-de-Infância de Amieira, Urqueira, freguesia de Urqueira,
concelho de Ourém.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação tem por objectivo difundir a actividade escolar e
associativa, assim como, desenvolver e promover todas as acções
conducentes ao bom funcionamento da escola, no sentido de obter
resolução dos problemas relacionados com a instrução, a educação in-
tegral dos educandos, a criação e manutenção de instalações condignas,
bem como a promoção da organização de actividades de tempos livres.

Para a realização dos seus fins, compete à Associação:
a) Intervir junto dos órgãos de gestão do jardim-de-infância e da

escola ou de outras entidades competentes, na defesa dos interesses
dos alunos, visando colaborar na resolução de problemas;

b) Intervir activamente e de forma construtiva junto das entidades
oficiais e/ou particulares, sempre que tal se revele necessário e seja do
interesse do jardim-de-infância e da escola;

c) Participar nas reuniões dos conselhos escolares e consultivos do jar-
dim-de-infância e da escola, nos casos e nos termos legalmente previstos;

d) Participar ou promover contactos com outras associações para
a concretização de iniciativas comuns;

e) Informar os pais e encarregados de educação sobre a vida do
jardim-de-infância e da escola, procurando incentivar o seu interesse
pela participação activa nesta área;

f) Sempre que se justifique, a Associação deverá tomar as medidas
necessárias para a concretização da existência de actividades de ocupa-
ção de tempos livres, para os filhos dos associados, bem como orga-
nizar o serviço de refeições e promover os apoios à família;

g) A organização e funcionamento dos diversos sectores de activi-
dade constarão de regulamentos internos elaborados pela direcção.

ARTIGO 3.º

Membros

Podem ser membros desta Associação os pais e encarregados de
educação do Jardim-de-Infância e da Escola de Ensino Básico do 1.º
Ciclo de Amieira, Urqueira, que voluntariamente nela se inscrevam.

Perdem a qualidade de associados:
a) Quando o filho ou educando deixar de frequentar a escola;
b) A pedido do associado, quando feito expressamente e dirigido à

direcção da Associação;
c) Por deliberação da assembleia geral, desde que tenham sido in-

fringidos os regulamentos, deixem de pagar as quotizações ou ponham
em causa o bom nome da Associação.

ARTIGO 4.º

Direitos dos associados

Constituem direitos dos associados, desde que tenham as quotas em dia:
a) Participar nas assembleias gerais, com voto deliberativo;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos de gestão da Associação;

c) Ser mantido ao corrente das actividades da Associação, podendo
solicitar esclarecimentos à direcção, sempre que o deseje;

f) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos do arti-
go 9.º, § 11.º destes estatutos.

ARTIGO 5.º

Deveres dos associados

Constituem deveres dos associados:
a) Pagar as quotas, a fixar em assembleia geral;
b) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir na medida

das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos;
d) Comparecer às reuniões de assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são eleitos anualmente, em assembleia geral, até
30 dias após o início oficial do ano lectivo.

São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal;

a) Assembleia geral � constituída por todos os associados no ple-
no gozo dos seus direitos e convocada por documento escrito, en-
viado aos associados com pelo menos oito dias de antecedência. A
mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um vice-
-presidente e um secretário. O vice-presidente substitui o presidente
na sua ausência e impedimentos;

b) Direcção � órgão executivo, constituído por um número ímpar
de três a cinco membros: o presidente, o secretário e o tesoureiro;
ou, no caso de cinco, o presidente, o vice-presidente, o secretário, o
tesoureiro e o vogal;

c) Conselho fiscal � órgão fiscalizador da administração financei-
ra da Associação, constituído por um presidente e dois vogais;

Estes corpos sociais terão funções definidas em regulamento inter-
no, sendo a duração do seu mandato de um ano e são eleitos em
assembleia geral no início de cada ano escolar.

O exercício dos cargos é gratuito.

ARTIGO 7.º

Formas de obrigar

A Associação fica obrigada em todos os seus actos/contratos pelas
assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, devendo uma de-
las ser sempre a do presidente ou a do tesoureiro.

ARTIGO 8.º

Regime financeiro

São receitas da Associação:
Quotização dos associados, que será fixada anualmente pela

assembleia geral;
Subvenções, donativos ou doações que eventualmente lhe sejam

atribuídos;
Receitas resultantes de outras iniciativas de caracter lúdico,

desportivo e/ou cultural, promovidas pela Associação.
Poderão ser dispensados do pagamento de quotas os pais ou encar-

regados de educação dos alunos subsidiados pelo SASE.

ARTIGO 9.º

Deliberações

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

2 � As deliberações serão tomadas por maioria simples, tendo o
presidente ou quem o substitua, voto de qualidade, excepto nas delibe-
rações para alteração dos estatutos, que carecem a aprovação de três
quartos dos associados presentes, ou para a dissolução da Associação,
que carece da aprovação de três quartos de todos os associados.

3 � Compete à mesa da assembleia geral manter um livro de actas
das reuniões da assembleia.

4 � A direcção poderá decidir desde que estejam presentes a
maioria dos seus membros, tendo o presidente ou quem o substitua
voto de qualidade.

5 � Os membros da direcção serão solidariamente responsáveis pela
concretização das decisões colegiais e pelo regular exercício das acti-
vidades da Associação.

6 � Compete à direcção manter um livro de actas das reuniões.
7 � Compete à direcção representar a Associação em todos os

contactos com os órgãos de gestão da escola, ou quaisquer outras
entidades, públicas ou privadas, ou em nome da Associação, defender
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os seus interesses, bem como zelar pelo cumprimento da lei, dos es-
tatutos e das deliberações dos órgãos sociais da Associação.

8 � A eleição dos corpos sociais é feita por escrutínio secreto em
assembleia geral para esse efeito.

9 � A direcção cessante deverá apresentar uma lista candidata aos
órgãos sociais da Associação.

10 � Qualquer grupo de 11 membros da Associação poderá igual-
mente apresentar uma lista.

11 � As assembleias gerais extraordinárias terão lugar sempre que
forem convocadas pelo presidente da mesa, a pedido da direcção, do
conselho fiscal, ou por um mínimo de 10 associados, com indicação
prévia da ordem de trabalhos. Neste último caso, deverão estar pre-
sentes pelo menos metade dos requerentes mais um.

ARTIGO 10.º

Disposições gerais

A comissão instaladora da Associação funcionará com fiscalização
da assembleia de pais e encarregados de educação, com os poderes e
nos termos previstos para os órgãos sociais, até realização da primei-
ra eleição para os mesmos e tomada de posse dos membros eleitos.

A comissão instaladora observará o disposto nos presentes estatu-
tos, para o que assumirá as atribuições e poderes conferidos à direc-
ção e mesa da assembleia geral da futura Associação.

A Associação poderá, por proposta da direcção, filiar-se em orga-
nizações nacionais e supranacionais, cujo carácter e âmbito possam
contribuir para a defesa dos direitos dos pais e educadores, quanto à
educação e formação dos filhos e educandos.

Os representantes escolares do Jardim-de-Infância e Escola de
Ensino Básico do 1.º Ciclo, poderão fazer-se representar nas
assembleias gerais e reuniões da direcção quando o desejem ou sejam
solicitados, embora sem direito de voto.

Poderá ser admitido como apoiante da Associação quaisquer pes-
soas singulares ou colectivas que queiram contribuir, de forma desin-
teressada, na prossecução dos interesses da mesma, embora não po-
dendo eleger nem ser eleitos para os corpos sociais da mesma.

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelas
normas relativas ao direito de associação e pela lei geral.

Conforme o original.

(Assinatura ilegível.) 3000126843

A. P. N. E. P. E. C. � ASSOCIAÇÃO DE PAIS
DO NÚCLEO ESCOLAR E PRÉ-ESCOLAR DE CARRASCAL

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A Associação a adopta a denominação A. P. N. E. P. E. C. �
Associação de Pais do Núcleo Escolar e Pré-Escolar de Carrascal.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação é uma pessoa colectiva que se regerá pelos pre-
sentes estatutos e em casos omissos pelas disposições legais.

2 � A Associação tem a sua sede na Travessa da Escola, sem
número de polícia, no lugar de Carrascal, freguesia de Prazeres
Aljubarrota, concelho de Alcobaça.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por objecto a promoção da melhoria das condi-
ções escolares e circum-escolares das crianças e coordenação das suas
actividades.

1 � Para atingir esse objectivo deverá a Associação:
a) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes

no processo escolar e educativo;
b) Exprimir as aspirações dos pais, encarregados de educação e alunos

e contribuir, para a prevenção e resolução de situações lesivas dos
interesses dos mesmos.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 4.º

A Associação terá como associados todos os pais e encarregados
de educação que manifestem esse desejo e cujos filhos frequentem, ou
venham a frequentar, e tenham frequentado a escola.

ARTIGO 5.º

1 � São direitos dos associados:
a) Tomar parte e intervir activamente nas assembleias gerais.
1.1 � Para atingir esse objectivo deverá a Associação:
b) Fazer parte dos órgãos da Associação;
c) Solicitar à direcção da Associação a sua intervenção em defesa

dos interesses dos seus educandos;
d) Conhecer as actividades gerais da Associação;
2 � São deveres dos associados:
a) Colaborar nas tarefas da Associação;
b) Exercer com zelo os cargos para que forem eleitos;
c) Cumprir as disposições estatutárias e os regulamentos internos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 6.º

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal, que exercerão o seu mandato pelo prazo de dois anos.

CAPÍTULO IV
Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados que
tenham regularizadas as obrigações estatuárias e reúne ordinariamen-
te duas vezes por ano, sendo a primeira no decurso das duas primeiras
semanas do ano lectivo e a segunda nas duas primeiras semanas do
terceiro período escolar.

2 � A assembleia é dirigida por uma mesa, constituída por um
presidente e dois secretários, eleitos por períodos de dois anos

3 � A eleição em conjunto por lista e a tomada de posse dos ór-
gãos da Associação, terá lugar na primeira assembleia geral ordinária.

4 � As assembleias gerais só poderão funcionar com o mínimo de
50% dos associados à hora marcada e com qualquer número de asso-
ciados uma hora depois.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 8.º

A direcção da Associação será constituída por um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um ou três vogais.

ARTIGO 9.º

Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e executar

todas as actividades que se enquadrem nas finalidades da Associação;
b) Representar a Associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações.
c) Submeter à assembleia geral o relatório da actividade e contas

anuais para discussão e aprovação

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Acompanhar atentamente a administração financeira da Asso-

ciação, elaborando o parecer sobre o balanço e contas de cada exer-
cício.

CAPÍTULO VII

Do regime financeiro

ARTIGO 12.º

As receitas da Associação dividem-se em ordinárias e extraordi-
nárias: as primeiras são constituídas pelas quotas dos associados e as
segundas por quaisquer subsídios que a Associação receba de entidades
públicas e privadas.
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ARTIGO 13.º

1 � De todos os fundos da Associação deve a direcção abrir conta
de depósito num estabelecimento de crédito.

2 � Os pagamentos serão feitos por cheques assinados conjunta-
mente pelo presidente ou seu substituto e pelo tesoureiro.

CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 � Os órgãos da associação entrarão em funções logo após to-
mada de posse exarada na acta da primeira assembleia geral ordinária.

2 � A Associação será dissolvida por deliberação tomada em
assembleia geral, por maioria de dois terços de todos os associados
presentes.

3 � Em caso de dissolução o activo da Associação, depois de sa-
tisfeito o passivo, assim como todos os seus bens reverterão a favor
da escola.

4 � O ano social corresponderá ao ano lectivo.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000126845

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DR. BERNARDlNO MACHADO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

Denominação

1 � A associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados
de Educação da Escola Secundária Dr. Bernardino Machado.

2 � A sua denominação poderá vir a ser modificada, de acordo
com uma melhor harmonização com as alterações legislativas e regu-
lamentares promovidas pelos componentes órgãos de ensino.

ARTIGO 2.º

Natureza

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado é constituída por todos os pais e
encarregados de educação dos alunos da escola.

2 � A Associação de Pais não procede quaisquer fins lucrativos
regendo-se pelos presentes estatutos, pela lei especial aplicável às
associações de pais, e, nos casos omissos, pela lei geral sobre o direito
de associação.

3 � A Associação de Pais é independente do Estado, dos partidos,
das organizações religiosas e de quaisquer outras instituições ou inte-
resses.

4 � A Associação de Pais terá duração ilimitada e a data da sua
fundação coincide com a data da escritura da sua constituição.

ARTIGO 3.º

Fins

A Associação de Pais visa a defesa e promoção dos interesses dos
seus associados em tudo quanto respeita à educação dos seus filhos e
educandos.

ARTIGO 4.º

Sede

1 � A sede da Associação funcionará nas instalações da Escola
Secundária Dr. Bernardino Machado, Figueira da Foz ou noutro local
a decidir pelos sócios em assembleia geral.

2 � A Associação de Pais utilizará as instalações disponibilizadas
pela direcção da Escola, de acordo com o protocolo a estabelecer,
com vista ao seu bom e regular funcionamento.

ARTIGO 5.º

Objectivos

1 � A Associação de Pais tem como objectivos fundamentais:
1.1 � Pronunciar-se sobre a definição da política educativa no

quadro dos direitos que lhe são legalmente reconhecidos;

1.2 � Assegurar a efectivação dos direitos e deveres reconhecidos
aos pais e encarregados de educação de participarem e de garantirem
a liberdade de escolha na educação dos seus filhos ou educandos;

1.3 � Zelar pelos direitos, interesse morais, educativos e culturais
dos seus filhos ou educandos;

1.4 � Intervir na organização das actividades de complemento
curricular, de desporto escolar e ligação escola-meio;

1.5 � Promover e apoiar o dialogo entre todos os intervenientes
da acção educativa na escola, particularmente com a sua direcção,
professores, funcionários e pais e encarregados de educação, com vis-
ta a uma melhor formação cívica dos seus filhos ou educandos;

1.6 � Promover estudos e análises sobre problemas detectados e
apresentar soluções, nomeadamente através do seu direito de reunião
com o órgão directivo da escola e participação nos órgãos pedagógi-
cos nela existentes;

1.7 � Fomentar actividades culturais, recreativas, desportivas, ou
outras julgadas de interesse formativo, com vista a uma maior apro-
ximação e melhor relacionamento entre professores, alunos, funcio-
nários, pais e encarregados de educação;

1.8 � Colaborar c aderir às uniões, federações ou confederações
de pais e encarregados de educação, de âmbito local, regional, nacio-
nal ou internacional, com fins idênticos ou similares.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 6.º

Direitos

1 � São direitos dos associados:
1.1 � Tornar parte das assembleias gerais;
1.2 � Participar nas deliberações, votando, elegendo e sendo elei-

tos para os órgãos sociais da Associação e seus grupos de trabalho;
1.3 � Colaborar com a Associação de pais através dos meios esta-

belecidos pela assembleia geral ou pela direcção;
1.4 � Examinar na sede o escrita e contas da Associação e obter

todas as informações pedidas nos termos da lei e das condições e prazos
definidos pela direcção;

1.5 � Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral nos
termos da alínea c) do n.º do artigo 11.º dos estatutos;

1.6 � Pedir dispensa do pagamento de quota, mediante informa-
ção a prestar pelo NASE (Núcleo de Acção Social Escolar), naqueles
casos em que, comprovadamente, o pai ou encarregado de educação
se encontre reconhecidamente carecido de possibilidades económicas,
assim como o seu agregado familiar.

ARTIGO 7.º

Deveres

1 � São deveres dos associados:
1.1 � Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
1.2 � Pagar pontualmente a quota que for estipulada e, assembleia

geral;
1.3 � Cumprir as disposições estatuárias.

ARTIGO 8.º

Perda de direitos dos associados

1 � Perder-se-ão os direitos de associado:
1.1 � A pedido escrito do próprio;
1.2 � Por violação culposa e grave do estabelecido nos presentes

estatutos;
1.3 � Por falta de pagamento da quota de associado, estabelecida

de acordo como artigo 7.º, n.º 1.2, depois de interpelado para o fazer
pela direcção no exercício das suas funções;

1.4 � Quando o aluno e ou educando deixar de frequentar a escola;
1.5 � Por suspensão, nos termos do n.º 4 do artigo 16.º

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais � organização e funcionamento

ARTIGO 9.º

Os corpos sociais da Associação são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
1 � Os membros para a constituição dos órgãos sociais da Asso-

ciação são eleitos por escrutínio secreto, em assembleia geral ordiná-
ria, na data prevista no n.º 1 do artigo 11.º, e deverão tomar posse
no prazo máximo de 15 dias a contar da data da eleição.
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2 � Qualquer associado, no pleno gozo dos seus direitos, poderá ser
eleito em mandatos sucessivos para os órgãos sociais da Associação.

3 � Os cargos a desempenhar pelos associados nos diversos ór-
gãos sociais não são remunerados.

4 � Aos órgãos da Associação poderão concorrer uma pluralidade
de listas, em obediência ao principio democrático. As listas subscritas
por grupos de associados deverão ser apresentadas, pelo menos, por
20 ou mais associados, incluindo os elementos propostos.

5 � Todas as listas têm direito a concorrer em condições de publi-
cidade e igualdade de circunstancias.

6 � Todas as listas concorrentes às eleições terão de ser apresen-
tadas ao presidente da mesa da assembleia geral com pelo menos,
15 dias de antecedência da data prevista para a realização da respec-
tiva assembleia geral.

7 � A direcção apresentará, obrigatoriamente, uma lista concor-
rente aos órgãos sociais da Associação, excepto se condições objecti-
vas a impedirem de o fazer.

8 � Após o escrutínio, será considerada vencedora a lista que ti-
ver obtido maior número de votos.

9 � Se após escrutínio houver duas ou mais listas com igual núme-
ro de votos, proceder-se-á a nova votação entre as listas empatadas.

10 � O mandato dos corpos gerentes da Associação será de um ano.
11 � Não havendo listas concorrentes e dando-se o caso de a di-

recção não reunir as condições necessárias para a apresentação de uma
lista, e continua em funções, em virtude do abandono ou exclusão da
qualidade de sócio dos seus membros, nos termos estatutariamente
previstos, será pela direcção da Associação, nomeada uma comissão
administrativa, formada, pelo menos, por três pessoas, que tomará
conta dos destinos da Associação até encontrada uma solução con-
forme aos presentes estatutos.

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da Associação, sendo
constituída por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos, po-
dendo a ela assistir pais ou encarregados de educação que não cum-
pram os requisitos estatuários de associados, professores, alunos e
funcionários, desde que a assembleia se não pronuncie em contrário.

2 � A assembleia geral é constituída pelo presidente, vice-presi-
dente e secretário.

ARTIGO 11.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A primeira reunião da assembleia geral efectuar-se-á na
1.ª quinzena de Outubro de cada ano e nela se procederá à eleição dos
diversos corpos sociais.

2 � Independentemente da reunião prevista no n.º 1 deste
artigo assembleia reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
período lectivo.

3 � A assembleia para apreciação de contas e actividades da direc-
ção deverá ocorrer na quinzena a que se refere o n.º 1.

4 � As assembleias gerais extraordinárias serão convocadas quando:
a) O presidente da mesa achar conveniente;
b) A pedido da direcção ou do conselho fiscal; e
c) A requerimento de 20 associados, de harmonia como estatuído

no artigo 12.º, n.º 5.
5 � As actas das reuniões das assembleias gerais serão elaboradas

pelo secretário em livro próprio ou através de documento avulso com
impressão mecanográfica ou magnética, devidamente identificado e
numerado para arquivo.

ARTIGO 12.º

1 � Qualquer assembleia geral deverá ser convocada pelo presi-
dente da mesa com, pelo menos, oito dias de antecedência.

2 � As convocatórias das assembleias gerais serão feitas através
dos serviços postais ou por meio de aviso avulso em órgãos da comu-
nicação social da Figueira da Foz, ou ainda por outros meios que o
presidente da mesa, ouvida a direcção, julgar mais oportunas e con-
formes com os recursos financeiros da Associação.

3 � Da convocatória deverá constar obrigatoriamente, sob pena
de nulidade, a data, a hora, o local e a respectiva ordem de trabalhos.

4 � As assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias,
convocadas pelos corpos sociais funcionarão cm primeira convo-
catória com a maioria absoluta dos associados ou meia hora depois
com qualquer número de associados.

5 � As assembleias gerais requeridas pelos associados nos termos
da alínea c) do n.º 4 do artigo 11.º, só poderão realizar-se com pelo
menos, quatro quintos dos associados requerentes, num mínimo de 16.

6 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria relativa, excepto quando se trate de alterações aos estatutos ou
dissolução da Associação.

7 � Para alteração aos estatutos ou dissolução da Associação será
necessária a presença mínima de três quartos da totalidade dos asso-
ciados em primeira assembleia; não havendo na primeira assembleia
o numero de associados exigido, será de imediato marcada verbalmente
nova assembleia, que deliberará por maioria relativa.

8 � No caso de dissolução da Associação, a assembleia geral ex-
traordinária convocada expressamente para o efeito terá de deliberar
sobre o destino a dar aos bens da Associação, nomeando uma comis-
são liquidatária nos termos legais.

ARTIGO 13.º

Atribuições da assembleia geral

1 � Eleger os membros da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal.

2 � Apreciar e votar o relatório de actividades e contas da direcção.
3 � Considerar, deliberar c decidir as orientações para melhor fun-

cionamento da Associação.
4 � Pronunciar-se quanto ao destino a dar aos saldos das contas

do exercício.
5 � Promover, se assim o achar conveniente, as alterações aos

estatutos.
6 � Apreciar, discutir e decidir da existência de infracções aos

presentes estatutos, exercendo, ou não, poder disciplinar sobre os
associados visados.

7 � Decidir da extinção da Associação.

ARTIGO 14.º

Da direcção

1 � A direcção da Associação de pais é composta por cinco ele-
mentos efectivos e dois suplentes:

a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Secretário;
d) Tesoureiro;
e) Vogal;
f) Dois suplentes.
2 � Na sua primeira reunião, a direcção fixará os dias, local e hora

em que se realizarão as reuniões ordinárias. As reuniões extraordiná-
rias serão fixadas pelo presidente de acordo com critérios de oportu-
nidade.

3 � Caberá á direcção elaborar um regulamento do seu funciona-
mento interno, que deverá preencher os seguintes requisitos mínimos:

a) Elaboração de uma listagem do contacto de todos os membros
dos órgãos sociais;

b) Elaboração das tarefas adstritas a cada um dos membros da di-
recção;

c) Listagem dos membros que deverão apresentar a Associação nas
reuniões promovidas pela direcção da escola e seus conselhos pedagó-
gico e disciplinar e, ainda, nas reuniões promovidas por associações e
confederações congéneres ou outras;

d) Elaboração de um regulamento respeitante a ausências prolon-
gadas e injustificadas dos seus membros ás diversas reuniões e com-
promissos assumidos, assim como as respectivas penalidades.

4 � As decisões da direcção serão tomadas por maioria e, em caso
de empate, o presidente exercerá o direito de voto de qualidade.

6 � Os membros da direcção são solidariamente responsáveis pe-
las decisões tomadas e pelo regular exercício das suas actividades.

ARTIGO 15.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros:
a) Presidente;
b) Dois vogais.
2 � É obrigação do conselho fiscal controlar a administração fi-

nanceira, visas os balancetes e solicitar a convocação de assembleias
gerais extraordinárias, quando o julgar necessário.

3 � Emitir o seu parecer, por escrito, sobre as actividades, contas,
projectos, orçamentos e despesas extraordinárias da direcção.

ARTIGO 16.º

Obrigações da direcção

1 � Representar a Associação sempre que necessário, juízo ou fora
dele, e assegurar e manter as necessárias condições com vista á reali-
zação das finalidades para que foi criada.

2 � Orientar a aplicação dos fundos para os fins em vista, elabo-
rar balancetes por período escolar e o respectivo relatório anual de
actividades e contas, para ser presente à assembleia geral ordinária
prevista estatutariamente para o efeito.
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3 � Solicitar extraordinariamente a convocação de assembleias
gerais, quando o julgar necessário ou conveniente.

4 � Suspender de todos os direitos, até á realização da próxima
assembleia geral, os associados que, pelo seu comportamento, faltem
ao cumprimento dos seus deveres ou ponham em causa o bom nome
da Associação.

ARTIGO 17.º

Competências da direcção

1 � Compete ao presidente da direcção:
a) Presidir ás reuniões da direcção;
b) Fazer as respectivas convocatórias;
c) Executar e fazer executar as respectivas deliberações;
d) Representar externamente a Associação de Pais ou fazer-se re-

presentar por outro membro da direcção, ou dos restantes órgãos
sociais, por si nomeado;

e) Assinar toda a documentação, assim como assinar cheques.
2 � Compete ao vice presidente:
a) Substituir o presidente prestando-lhe colaboração no exercício

do seu cargo;
b) Executar todas as tarefas que lhe forem confiadas pelo presi-

dente e em reunião de direcção.
3 � Compete ao secretário:
a) Secretariar as reuniões e a direcção, elaborando as respectivas

actas;
b) Tratar de todo o expediente e assinar cheques, de acordo com

as suas funções executivas.
4 � Compete ao tesoureiro:
a) Gerir a tesouraria de acordo com o disposto no artigo 18.º;
b) Apresentar o relatório de contas.
5 � Compete aos vogais:
a) Executar as tarefas atribuídas pelo presidente;
b) Executar as tarefas que lhes forem adstritas pelo regulamento

interno da direcção.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 18.º

Generalidades

1 � Todos os valores monetários serão depositados em estabele-
cimento de credito à ordem da Associação.

2 � Os valores só poderão ser movimentados por meio de che-
ques com duas assinaturas, sendo sempre obrigatória a assinatura do
tesoureiro, podendo a noutra ser a do presidente, a do vice-presidente
e ou a do secretário.

§ único. Em caso de impedimento grave, devidamente comprova-
do, por parte do tesoureiro, a sua assinatura poderá, ser substituída
por qualquer dos membros referidos no n.º 2 deste artigo.

3 � Manter-se-á um fundo de reserva, em numerário, movimen-
tado pelo tesoureiro, cujo montante será estabelecido em reunião de
direcção.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2001. � (Assinatura ilegível.) 3000126846

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
DE ZEBREIROS, FOZ DE SOUSA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais do Jardim de Infância de Zebreiros, concelho
de Gondomar, também designada abreviadamente por, Associação
congrega e representa pais e encarregados de educação do Jardim-de-
-Infância de Zebreiros.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação, tem a sua sede social no Jardim-de-Infância de
Zebreiros, freguesia de Foz de Sousa, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A Associação, exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos alunos se processe segundo as normas do direito universal-
mente aceite.

ARTIGO 5.º

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

encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua missão
de educadores;

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

colar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural colaborando assim na obtenção
de soluções adequadas;

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

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

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação, os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no jardim e que voluntariamente se ins-
crevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

Associação.

ARTIGO 9.º

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

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

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

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

agrupamento a que o jardim pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados no jardim;
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.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Associação de Pais do Jardim-de-Infância de
Zebreiros, a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário;

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo vice-
-presidente.

ARTIGO 15.º

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

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

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deverá ser convocada por aviso postal a todos
os seus associados, e aviso afixado na portaria do jardim, com oito
dias de antecedência, indicando o objectivo da convocação, o dia, a
hora e o local em que terá lugar.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

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

cia;
e) Apreciar e votar a integração da Associação em federações e/ou

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

apreciação.

ARTIGO 19.º

a) A Associação, será gerida por uma direcção constituída
por: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secre-
tário e um número impar de vogais, num total mínimo de cinco
associados;

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a Associação;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;

c) Administrar os bens da Associação;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da Asso-

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

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

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direc-

ção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
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 Associação, corresponde ao período que decorre
entre duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

Entre a aquisição de personalidade jurídica pela Associação, e
a primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por
uma comissão instaladora constituída por cinco dos sócios fun-
dadores

ARTIGO 32.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus sócios, tomada
em assembleia geral, convocada para o efeito, pelo voto favorável de
três quartos do numero de todos os associados.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000126996
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
DE TRÁS DA SERRA, JOVIM

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais do Jardim de Infância de Trás da Serra, Jovim,
concelho de Gondomar, também designada abreviadamente por, As-
sociação congrega e representa pais e encarregados de educação do
Jardim-de-Infância de Trás da Serra.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação, tem a sua sede social no Jardim-de-Infância de Trás
da Serra, freguesia de Jovim, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A Associação, exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos alunos se processe segundo as normas do direito universal-
mente aceite.

ARTIGO 5.º

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

encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua missão
de educadores;

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

colar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural colaborando assim na obtenção
de soluções adequadas;

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

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação, os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no jardim e que voluntariamente se ins-
crevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

Associação.

ARTIGO 9.º

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

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

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

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

agrupamento a que o jardim pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados no jardim;
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 Associação de Pais do Jardim-de-Infância de
Trás da Serra, a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário;

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo vice-
-presidente.

ARTIGO 15.º

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

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

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deverá ser convocada por aviso postal a todos
os seus associados, e aviso afixado na portaria do jardim, com oito
dias de antecedência, indicando o objectivo da convocação, o dia, a
hora e o local em que terá lugar.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

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

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

apreciação.

ARTIGO 19.º

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

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

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

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

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
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 Associação, corresponde ao período que decorre
entre duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus sócios, tomada
em assembleia geral, convocada para o efeito, pelo voto favorável de
três quartos do numero de todos os associados.

Conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000126998

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
DE CHÃES, COVELO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais do Jardim-de-Infância de Chães, Covelo,
concelho de Gondomar, também designada abreviadamente por, As-
sociação congrega e representa pais e encarregados de educação do
Jardim-de-Infância de Chães.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omis-
sos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação, tem a sua sede social no Jardim-de-Infância de Chães,
freguesia de Covelo, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

A Associação, exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, procurando assegurar que a educa-
ção dos alunos se processe segundo as normas do direito universal-
mente aceite.

ARTIGO 5.º

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

encarregados de educação possam cumprir integralmente a sua missão
de educadores;

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

colar e nos tempos livres, em áreas de carácter didáctico, disciplinar,
sanitário, físico, recreativo e cultural colaborando assim na obtenção
de soluções adequadas;

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

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

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação, os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no jardim e que voluntariamente se ins-
crevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

Associação.

ARTIGO 9.º

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

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

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

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

agrupamento a que o jardim pertence.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de es-

tar matriculados no jardim;
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 Associação de Pais do Jardim-de-Infância de
Chães, a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário;

b) O presidente da mesa será substituído, na sua falta, pelo vice-
-presidente.

ARTIGO 15.º

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

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa; a pedido da direcção ou do conselho fiscal

ou por petição subscrita por, pelo menos, 20% dos associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deverá ser convocada por aviso postal a todos
os seus associados, e aviso afixado na portaria do jardim, com oito
dias de antecedência, indicando o objectivo da convocação, o dia, a
hora e o local em que terá lugar.

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

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

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

apreciação.

ARTIGO 19.º

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

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

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

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

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da di-

recção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da Associação;
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações.
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ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
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 Associação, corresponde ao período que decorre
entre duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus sócios, tomada
em assembleia geral, convocada para o efeito, pelo voto favorável de
três quartos do numero de todos os associados.

Conforme o original.

5 de Janeiro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000127001

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
O CANTINHO

Dissolução

ACTA 61

Aos 28 dias do mês de Outubro de 2003, pelas 23 horas, teve lugar
uma reunião dos pais das crianças que se encontravam inscritas no
Jardim-de-Infância O Cantinho, no mês de Setembro último, nas ins-
talações da Escola Grão Vasco, onde funcionava O Cantinho com a
seguinte ordem de trabalho:

Ponto único � dissolução da Associação de Pais do Jardim-de-In-
fância O Cantinho.

A reunião, presidida pelo Professor Alfredo Monteiro, foi iniciada
com a explicação aos presentes das razões da extinção da Associação
de Pais, a saber, em virtude da passagem d�«O Cantinho» para a rede
pública em Agosto de 2003, os subsídios, vindos do Ministério da Edu-
cação, para o pagamento dos ordenados de quatro auxiliares cessaram.

Estes factores impossibilitaram que a Associação pudesse continuar
a exercer funções, directivas e económicas no infantário, nomeada-
mente no que concerne à contratação de funcionários e pagamento
de ordenados, visto que esses mesmos poderes passaram para a juris-
dição do CAE e câmara municipal.

Assim sendo e após concordância de todos os pais presentes, foi
decidido que, face à necessidade de ser resolvido o problema das ins-
talações do infantário, sito na Escola EB 2, 3 Grão Vasco, ir-se-á
proceder à inventariação dos bens do infantário para que, posterior-
mente, o material seja entregue aos pais.

O presidente informou ainda que as contas pendentes do Infantário
O Cantinho estão a ser liquidadas.

Nada mais havendo a tratar, o presidente da Associação de Pais
deu por finda a reunião da qual se lavrou a presente acta, que depois
de lida e aprovada irá ser assinada nos termos da lei.

O presidente: Alfredo Agostinho Monteiro.
O secretário: Maria do Céu Moreira.
Aditamento à acta n.º 61, de 28 de Outubro de 2003.
Mais deliberou a assembleia, onde estiveram presentes 80% dos

actuais associados, atribuir poderes ao actual presidente da Associa-
ção de Pais do Infantário O Cantinho, Alfredo Agostinho Monteiro,

morador em Figueiró São Cipriano e portador do bilhete de identida-
de n.º 4293252, de 20 de Março de 2001, do Arquivo de Identifica-
ção de Viseu, para representar a Associação de Pais do Jardim Infan-
til O Cantinho no acto de dissolução da mesma.

O presidente: Alfredo Agostinho Monteiro;
O secretário: Maria do Céu Moreira.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127003

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA DO 2.º E 3.º CICLOS DE CELEIRÓS

Alteração aos estatutos publicados do Diário da República
n.º 149, 3.ª série, de 29 de Junho de 1999, páginas 13 812 (20-22)

CAPÍTULO I

Denominação, sede, natureza e objectivo

ARTIGO 1.º

a) A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB 2, 3 de
Celeirós, também designada por APEBC, congrega e representa pais
e encarregados de educação da EB 2, 3 de Celeirós;

b) A APEBC é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
por tempo indeterminado, que se regerá pelos presentes estatutos e,
nos casos omissos, pela lei geral;

c) A organização e funcionamento dos diversos sectores de activi-
dades constarão de regulamentos internos elaborados pela direcção e
aprovados pela assembleia geral;

d) A APEBC tem a sua sede social na EB 2, 3 de Celeirós, na fre-
guesia de Celeirós, concelho de Braga;

e) A APEBC exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 2.º

São fins da APEBC no âmbito social, educativo e cultural:
1) Dinamizar o desenvolvimento sócio-cultural da comunidade onde

se insere, realizando acções de auxílio à criança;
2) Desenvolver actividades adequadas à saudável ocupação dos tem-

pos livres, à integração e reinserção social e comunitária, acolhimen-
to e formação integral dos seus associados;

3) Promover o associativismo juvenil e a ocupação de tempos li-
vres, realizando actividades desportivas, culturais, recreativas, huma-
nitárias, ecológicas, etnográficas, cívicas, formativas, educativas, de
voluntariado e solidariedade social e protecção civil;

4) Colaborar com os demais organismos públicos e privados na
resolução de problemas que pela sua natureza estrutural interfiram
directa e indirectamente com os fins prosseguidos pela instituição;

5) Criar serviços de atendimento personalizado, dirigidos a satisfa-
zer, na medida do possível, as carências sociais e culturais vividas na
comunidade onde a instituição se insere;

6) Colaborar dentro das suas possibilidades com a escola sempre
que para tal seja solicitada ou o julgue necessário, na procura de solu-
ções para problemas existentes e no fomento de acções preventivas
e interventivas no que se refere à educação e segurança dos alunos,
defendendo a sua integridade física e moral;

7) Assegurar a efectivação do direito e dever que assiste aos pais e encar-
regados de educação de participarem na educação dos seus filhos ou educandos,
contribuindo para o desempenho integral da missão de educadores dos pais
e encarregados de educação e do corpo docente e não docente;

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

9) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana;

10) Defender os valores espirituais, morais e culturais dos alunos;
11) Contribuir para a formação e desenvolvimento de correntes de

opinião que pugnem pela melhoria das condições de ensino, a
dignificação das crianças e jovens e a sua inserção na comunidade.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

a) Existem duas categorias de sócios: sócios efectivos e sócios
amigos;

b) São associados da APEBC os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na EB 2, 3 de Celeirós, e que, voluntaria-
mente, se inscrevam na APEBC;
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c) São associados amigos os pais e encarregados de educação que,
embora deixando de ter filhos ou educandos na escola, desejam con-
tinuar ligados à APEBC ou outras pessoas consideradas dignas de tal
situação, por se terem evidenciado por actos de efectivo apoio à
APEBC.

ARTIGO 4.º

Os amigos da APEBC terão o direito de ser informados dos factos
mais relevantes da vida da Escola e APEBC, de desenvolver activida-
des de apoio a uma ou a outra e de participar, com o estatuto de
observadores, nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

APEBC;
b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da APEBC;
c) Recorrer aos serviços da APEBC para todos os problemas rela-

tivos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido no ar-
tigo 2.º No que se refere aos serviços especiais os associados são pri-
vilegiados sobre todos os outros pais e encarregados de educação que,
por decisão própria, não sejam associados da APEBC;

d) Ser mantidos ao corrente de toda a actividade da APEBC.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados efectivos:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APEBC;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar anualmente, até ao dia 31 de Dezembro, a quota que for

fixada.

ARTIGO 7.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação que deixem de ter filhos ou

educandos no estabelecimento de ensino, com excepção de membros
de órgãos de gestão, que deverão manter esta qualidade até à tomada
de posse de novos órgãos;

b) Os que o solicitem por escrito ao presidente da direcção;
c) Os que infrinjam o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não satisfaçam as suas quotas até ao prazo definido no

alínea d) do artigo 6.º;
e) Por proposta da direcção, sancionada pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente, um primeiro
secretário e um segundo secretário;

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

c) Os suplentes substituirão os secretários, na sua ausência.

ARTIGO 11.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro pe-
ríodo de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório anual
de actividades e contas;

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, pejo menos, 20 associados no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 12.º

a) A convocatória para a assembleia geral será feita com a antece-
dência mínima de oito dias, por aviso/convocatória entregue aos alu-
nos e pela afixação da mesma no placard da APEBC existente na
escola, indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos;

b) As deliberações serão tomadas por maioria de voto dos asso-
ciados presentes;

c) Só têm direito a voto os sócios efectivos;
d) Nas reuniões da assembleia geral poderão participar, sem direito

a voto, pais e encarregados de educação de alunos da escola, não as-
sociados.

ARTIGO 13.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 14.º

São funções da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos órgãos sociais;
c) Fixar a quota dos associados;
d) Aprovar a integração de um sócio amigo nos trabalhos da direc-

ção, por proposta da mesma;
e) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

cia;
f) Apreciar e votar a integração da APEBC em federações e ou

confederações de associações similares;
g) Dissolver a APEBC, com deliberação de três quartos dos asso-

ciados efectivos;
h) Aprovar a alienação de bens;
i) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.

Da direcção

ARTIGO 15.º

a) A APEBC será gerida por uma direcção constituída por sete
associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um se-
cretário e três vogais;

b) A direcção fixará a periodicidade das reuniões ordinárias. As
reuniões serão convocadas pelo presidente por sua iniciativa ou a
pedido de pelo menos três dos seus membros. A direcção poderá de-
cidir desde que estejam presentes a maioria dos seus membros. As
decisões serão tomadas por maioria simples, tendo o presidente, ou
quem o substitua, voto de qualidade. Os membros da direcção serão
solidariamente responsáveis pela concretização das decisões colegiais
e pelo regular exercício das actividades da APEBC.

ARTIGO 16.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a APEBC;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Gerir os bens da APEBC e aplicá-los de acordo com os seus

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

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APEBC em todos os contactos com os órgãos de

gestão da escola, ou quaisquer outras entidades, públicas ou privadas;
f) Propor à assembleia geral o montante da quota a fixar para o

ano seguinte;
g) Propor à assembleia geral a integração de um sócio amigo nos

trabalhos da direcção, desde que a sua participação seja reconhecida-
mente relevante;

h) Promover contactos com outras associações congéneres exis-
tentes noutras escolas, no sentido de definir uma orientação coorde-
nada;

i) Fundamentar e propor à assembleia geral a perda de qualidade de
associado;

j) Representar a APEBC em juízo e fora dele.

ARTIGO 17.º

É necessária a intervenção de quatro membros da direcção para
obrigar a APEBC, sendo obrigatoriamente um deles o presidente ou
vice-presidente, bastando um deles para o expediente comum.

Do conselho fiscal

ARTIGO 18.º

a) O conselho fiscal é constituído por três associados: um presi-
dente e dois vogais;

b) O conselho fiscal reunirá ordinariamente de acordo com a re-
gulamentação definida na sua primeira reunião de trabalho.
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ARTIGO 19.º

Compete ao conselho fiscal

a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção;
b) Verificar a conformidade estatutária dos actos da direcção;
c) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral, quando o

julgar necessário;
d) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a sua conformidade estatutária e pronunciar-se sobre propostas da
alienação dos bens da APEBC.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 20.º

Constituem receitas da APEBC:
a) As receitas ordinárias da APEBC são constituídas pelas quotas

anuais cobradas aos associados;
b) As receitas extraordinárias serão provenientes de quaisquer

donativos, subsídios, legados ou de iniciativas promovidas pela APEBC
ou outras comparticipações de entidades públicas ou privadas.

ARTIGO 21.º

As disponibilidades financeiras da APEBC serão, obrigatoriamente,
depositadas em estabelecimento bancário, em conta própria da
APEBC, sendo a sua movimentação da competência da direcção.

ARTIGO 22.º

A APEBC fica obrigada pela assinatura conjunta de dois dos seus
membros, sendo obrigatoriamente uma do presidente da direcção ou
do tesoureiro.

CAPÍTULO V
ARTIGO 23.º

Disposições gerais e transitórias

a) Os membros dos corpos sociais exercerão os seus cargos sem
qualquer remuneração;

b) Em caso de dissolução, o activo da APEBC, depois de satisfeito
o passivo, reverterá, integralmente, a favor da entidade que assembleia
geral determinar;

c) Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a legislação
em vigor.

ARTIGO 24.º

A presente redacção dos estatutos substitui integralmente a anterior.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127013

APAJIV � ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS ALUNOS
DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DA VÁRZEA

Alteração aos estatutos

Os artigos 2.º, 14.º 18.º dos estatutos da APAJIV � Associação de
Pais dos Alunos do Jardim-de-Infância de Barcelos passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A Associação é constituída nos termos e para o efeito do disposto
no Decreto-Lei n.º 372/90, de 27 de Novembro, e demais legislação
aplicável, e tem a sua sede no Jardim-de-Infância da Várzea, sendo a
sua duração ilimitada.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá em assembleia anualmente e assembleia
extraordinária:

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente no fim de cada
mandato durante o mês de .Julho para a eleição dos corpos gerentes.

2 � A assembleia geral reunirá em secção extraordinária quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção, do conse-
lho fiscal ou a requerimento, pelo menos, de 10% dos sócios no pleno gozo
dos seus eleitos.

ARTIGO 18.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria abso-
luta dos associados, salvo o previsto no artigo 13.º, alíneas d) e e).

Conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127021

ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA BÁSICA 1.º CICLO E JARDIM INFÂNCIA

DE CARVALHOSA

Alteração aos estatutos

Por deliberação da assembleia geral extraordinária, de 22 de No-
vembro de 2003, o artigo 17.º dos estatutos da Associação de Pais/
Encarregados de Educação da Escola Básica 1.º Ciclo e Jardim-de-In-
fância de Carvalhosa passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 17.º

A Associação será gerida por uma direcção, eleita pela assembleia
geral, composta por cinco associados, pais ou encarregados de educa-
ção dos alunos dos cursos existentes na escola, havendo, respectiva-
mente, um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secre-
tário e um vogal.

Conforme o original.

17 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127026

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SANTA MARIA, SINTRA

Alteração

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, natureza e afins

ARTIGO 1.º

É constituída a Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola Secundária de Santa Maria, Sintra, adiante designada apenas
por Associação, a qual terá a sua sede nas instalações do Edifício da
Escola, concelho de Sintra, freguesia de Santa Maria São Miguel, na
Rua de Pedro de Cintra.

ARTIGO 2.º

A Associação é constituída por tempo indeterminado, não tem fins
lucrativos e exercerá as suas actividades na mais completa isenção
partidária e religiosa.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por finalidade essencial possibilitar a efectivação
do direito e do dever que assiste aos pais e encarregados de educação
de cumprirem a sua missão de educadores, segundo as normas consa-
gradas nas declarações dos direitos da criança e do homem, salvaguar-
dando sempre a sua independência de quaisquer organismos oficiais ou
privados.

ARTIGO 4.º

São atribuições da Associação, essencialmente:
a) Participar, nos termos da lei, na administração e gestão da es-

cola;
b) Reunir com os órgãos de administração e gestão da escola,

designadamente para acompanhar a participação dos pais nas activi-
dades da escola;

c) Fomentar entre os associados um melhor conhecimento das
questões educacionais e assegurar a sua divulgação;

d) Colaborar com a escola ou outras entidades em actividades de
natureza educativa, cultural ou desportiva;

e) Agir em conjunto com outras associações congéneres, com vis-
ta à consecução de fins comuns e, eventualmente, federar-se com elas
sem perder todavia, a sua independência de princípios e finalidades;

f) Exercer o seu, direito de dar parecer sobre as iniciativas
legislativas relativas à educação e ao ensino.

CAPÍTULO II

Dos direitos e deveres dos associados

ARTIGO 5.º

Podem ser associados mediante a respectiva inscrição:
a) Os pais e encarregados de educação da Escola Secundária de Santa

Maria, Sintra;
b) Pessoas singulares que tenham prestado serviços relevantes à

Associação.
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ARTIGO 6.º

Cada associado terá direito a um voto por cada filho ou educando
que frequente a escola, desde que tenha efectuado pagamento de uma
quota por cada filho ou educando.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
1) Participar nas reuniões da assembleia geral
2) Elegerem e serem eleitos para os cargos sociais;
3) Requererem a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos do n.º 3 do artigo 15.º;
4) Utilizar os serviços da Associação, dentro do âmbito das suas

atribuições;
5) Serem mantidos ao corrente das actividades da Associação, po-

dendo solicitar esclarecimentos à direcção;
6) O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável aos associados a que se

referem a alínea b) do artigo 5.º

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir as disposições estatuárias, bem como os regulamentos

internos e as deliberações dos corpos sociais, que não contrariem o
espírito dos presentes estatutos;

b) Comparecer às reuniões da assembleia geral;
c) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que foram eleitos;
d) Pagar pontualmente as quotas;
e) Os associados a que se referem na alínea b) do artigo 5.º são

dispensados do pagamento de quotas.
§ Os pais e encarregados de educação dos alunos que beneficiem de

regime especial de subsídios, determinados por dificuldades dos mes-
mos, serão dispensados do pagamento de quotas.

ARTIGO 9.º

Perde-se a qualidade de associados:
a) Por livre iniciativa do interessado, mediante comunicação es-

crita à direcção;
b) Por deliberação da assembleia geral, sempre que ocorra infrac-

ção grave aos presentes estatutos.

ARTIGO 10.º

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à Asso-
ciação não tem direito a reaver as quotizações que haja pago, sem
prejuízo da sua responsabilidade por todas as prestações relativas ao
tempo em que foi membro da Associação.

CAPÍTULO III

Dos órgãos da Associação

I � Disposições comuns

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal são elei-
tos anualmente de entre os associados, por escrutínio secreto e direc-
to, até ao dia 31 de Outubro, ou na primeira assembleia geral do pri-
meiro período do ano lectivo, mantendo-se os membros cessantes no
exercício das suas funções até à tomada de posse dos eleitos.

a) O acto de posse terá lugar até oito dias após o conhecimento do
resultado do acto eleitoral;

b) A reeleição é permitida.

II � Da assembleia geral

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa que se compõe
de um presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário.

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

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente quando necessário.

2 � A reunião ordinária efectua-se no início de cada lectivo.
3 � As reuniões extraordinárias realizam-se por iniciativa do pre-

sidente da mesa da assembleia geral, a solicitação da direcção e do
conselho fiscal ou a pedido subscrito por, pelo menos, 20 associados.

4 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo presi-
dente da mesa, com, pelo menos, oito dias de antecedência, por qual-
quer meio de comunicação considerado conveniente e deverá ser afi-
xada em pelo menos três locais no recinto da escola. A convocatória
indicará a data, a hora e ordem de trabalhos.

5 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída se es-
tiverem presentes pelo menos mais de metade dos associados ou fun-
cionando meia hora mais tarde com qualquer número de associados.

6 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta de votos entre os associados presentes, excepto no
respeitante às alterações dos estatutos, em que se requer a maioria de
três quartos dos associados presentes.

7 � A ordem de trabalhos só poderá ser alterada desde que por
votação unânime.

ARTIGO 16.º

1 � Compete à assembleia geral:
a) Deliberar sobre todas as matérias propostas;
b) Autorizar e deferir o seu relacionamento com outras associa-

ções e ou organismos;
c) Fazer a gestão da Associação, em caso de destituição dos seus

órgãos, até à realização de novas eleições;
d) Alterar os presentes estatutos, mediante proposta da direcção

ou de um grupo de associados, nunca inferior a 50%.
2 � As alterações ao modo de funcionamento da assembleia geral,

ou outras deliberações que se estendam fundamentais para a vida da
Associação, só poderão ser decididas com a maioria de dois terços dos
associados presentes.

3 � As actas da assembleia geral são elaboradas pela mesa, não
necessitando de aprovação posterior, mas podendo ser consultadas por
qualquer órgão ou associado.

III � Da direcção

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

1 � Compete à direcção planear, organizar, dirigir, e coordenar
toda a gestão e acções da Associação.

2 � Representar a Associação nas suas relações com a escola e os
seus órgãos e com outros organismos oficiais, nomeadamente o Minis-
tério da Educação, a Câmara Municipal de Sintra e Juntas de Freguesia.

3 � Aceitar qualquer doação e ou colaboração no âmbito das suas
competências e para os fins a que se destina a Associação.

4 � Estudar e propor à assembleia geral, matérias e ou interven-
ções no campo dos edifícios escolares, desportivo e recreativo, assim
como de outras matérias, no âmbito das atribuições das associações
de pais e encarregados de educação, e que venha a considerar impor-
tantes e pertinentes.

5 � Submeter à assembleia geral o relatório e as contas anuais para
discussão e aprovação, assim como dar cumprimentos ás suas delibe-
rações.

6 � Propor à assembleia geral, a federação com associações seme-
lhantes constituídas noutros estabelecimentos de ensino .

ARTIGO 19.º

Os membros da direcção escolherão entre si um presidente, um vice-
-presidente, um tesoureiro, um secretário e um vogal, nos casos em que
a eleição ocorra sem a afectação dos eleitos aos respectivos cargos.

1 � A direcção reunirá ordinariamente mensalmente, e extraordi-
nariamente, quando convocada pelo seu presidente ou pela maioria
dos seus membros.

2 � A direcção só pode tomar decisões com um quorum de, pelo
menos, três membros efectivos.
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3 � A direcção não pode assumir compromissos para os quais não
tenha receitas ou garantias de as obter, caso contrário responderá ela
própria por esses mesmos compromissos.

ARTIGO 20.º

Compete ao presidente presidir às reuniões da direcção e de uma
forma geral coordenar as actividades da Associação.

ARTIGO 21.º

Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente nos
seus impedimentos.

ARTIGO 22.º

Compete ao tesoureiro:
a) Receber, escriturar e arrecadar os fundos da Associação;
b) Liquidar as despesas autorizadas pela direcção;
c) Elaborar e manter em dia a contabilidade, dela extraindo os

balancetes trimestrais e as contas anuais.

IV � Do conselho fiscal

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-presi-
dente e um secretário.

ARTIGO 24.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais;
b) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o julgue convenien-

te e sem direito a voto;
c) Pedir a convocação extraordinária da assembleia geral sempre

que o julgue conveniente;
d) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em or-

dem de modo a reflectir permanentemente a situação da Associação;
e) Prestar parecer que lhe seja pedido pela assembleia geral ou pela

direcção.

V � Do conselho consultivo

ARTIGO 25.º

O conselho consultivo é composto pelos representantes dos pais e
encarregados de educação das turmas da Escola Secundária da Santa
Maria.

ARTIGO 26.º

Compete ao conselho consultivo:
a) Dar contributos à direcção que possam ajudar a fundamentar as

suas posições, bem como garantir que as mesmas traduzem o sentido
maioritário dos pais e encarregados de educação da Escola Secundária
de Santa Maria;

b) Dar contributos sobre questões relacionadas com o processo
educativo, que contribuam de forma decisiva para o sucesso dos jo-
vens, não só na escola mas também na vida.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

São receitas da Associação:
a) As quotas pagas pelos associados;
b) As subvenções, donativos e doações que eventualmente lhe se-

jam atribuídas.

ARTIGO 28.º

A Associação obriga-se pela assinatura de dois elementos da direc-
ção.

ARTIGO 29.º

A Associação não terá, em princípio, pessoal remunerado e o seu
expediente será assegurado por associados ou seus familiares que para
tal se ofereçam.

ARTIGO 30.º

Os membros da assembleia geral, da direcção, do conselho fiscal e
do conselho consultivo, exercerão as suas funções gratuitamente.

ARTIGO 31.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus associados, to-
mada em assembleia geral por um mínimo de dois terços dos asso-
ciados presentes em assembleia geral convocada expressamente para
o efeito.

ARTIGO 32.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
for determinado em assembleia geral convocada nos termos do
artigo anterior.

CAPÍTULO V
Disposições transitórias

ARTIGO 33.º

Os estatutos da Associação foram constituídos por escritura lavra-
da no 2.º Cartório Notarial de Sintra, a 20 de Abril de 1977 e foram
alterados por deliberação da assembleia geral, de 22 de Outubro de
2003.

ARTIGO 34.º

Os estatutos da Associação, com a nova redacção que lhe foi
conferida pela assembleia geral referida no número anterior, produ-
zem efeitos a partir da data da sua publicação em Diário da Repúbli-
ca, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 35.º

Os presentes estatutos poderão ser alterados nos termos neles pre-
vistos e nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 36.º

Os casos omissos na lei e nos presentes estatutos serão resolvidos
em assembleia geral de associados.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127028

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE SACAVÉM

Alteração aos estatutos

O n.º 10 do artigo 9.º dos estatutos da Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola Secundária de Sacavém passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 9.º

1 � [�]
2 � [�]
3 � [�]
4 � [�]
5 � [�]
6 � [�]
7 � [�]
8 � [�]
9 � [�]
10 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria

absoluta dos associados presentes, salvo nos casos de:
a) Alteração dos estatutos ou demissão dos órgãos de gestão, para

o que se torna necessário observar a maioria de três quartos dos pre-
sentes que representará, pelo menos, um terço dos associados;

b) Extinção da Associação, para o que se torna necessário obser-
var a maioria de três quartos da totalidade dos associados.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127027

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

N.º 4 DE VALONGO

Alteração aos estatutos

Os artigos 18.º e 31.º dos estatutos, publicados no Diário da Repúbli-
ca, 3.ª série, n.º 203, suplemento, de 31 de Agosto de 1999, passam a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 18.º

A assembleia geral deverá ser convocada pelo presidente da mesa
da assembleia geral, ou por quem o substitua, por meio de aviso pos-
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tal expedido para cada um dos associados, com oito dias de antece-
dência da data prevista e mencionando o objectivo da convocação, o
dia, a hora e o local em que terá lugar.

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal será convocado pelo seu presidente e só pode
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127030

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DOS JARDINS-DE-INFÂNCIA
DA IGREJA N.º 1 E IGREJA N.º 2, DE CALDAS DE SÃO JORGE

Alteração dos estatutos publicados
no Diário da República, n.º 164, de 18 de Julho de 2003

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais dos Jardins-de-Infância da Igreja n.º 1 e Igre-
ja n.º 2 de Caldas de São Jorge, também designada por APJII 1, 2 con-
grega e representa os pais e encarregados de educação dos alunos que
frequentam os Jardins-de-Infância da Igreja, n.º 1 e n.º 2, de Caldas de
São Jorge.

ARTIGO 2.º

A APJII 1, 2 é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
limitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos omissos,
pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APJII 1, 2 tem a sua sede social no Jardins de Infância da Igreja
n.º 1 e Igreja n.º 2 de Caldas de São Jorge, da freguesia com o mesmo
nome e do concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 4.º

A APJII 1, 2 exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APJII 1, 2:
a) Contribuir, por todos os meios ao seu alcance, para que os pais

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

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

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

ARTIGO 6.º

Compete à APJII 1, 2:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

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

e colaboração entre todos os membros da escola;
c) Promover iniciativas na escola, e nelas cooperar, sobretudo no

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

ções similares ou suas estruturas representativas, visando a represen-
tação dos seus interesses junto do Ministério da Educação e órgãos a
ele adstritos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APJII 1, 2 os pais e encarregados de educação
dos alunos matriculados no Jardins-de-Infância da Igreja n.º 1 e Igreja
n.º 2 de Caldas de São Jorge, e que voluntariamente se inscrevam na
Associação.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais e em todas as outras activida-

des da APJII 1, 2;

b) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da APJII 1, 2;
c) Utilizar os serviços da APJII 1, 2 para a resolução dos proble-

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

d) Ser mantidos ao corrente de toda a actividade da APJII 1, 2.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos;
b) Cooperar nas actividades da APJII 1, 2;
c) Exercer, com zelo e diligência, os cargos para que forem eleitos;
d) Pagar a jóia e as quotas que forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais e encarregados de educação de alunos que já não estejam

matriculados nos Jardins-de-Infância da Igreja n.º 1 e Igreja n.º 2 de
Caldas de São Jorge;

b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

estatutos;
d) Os que não paguem as suas quotas no prazo que lhes venha a ser

comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APJII 1, 2: a assembleia geral, o conselho
executivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados em pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 14.º

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

b) Na ausência do presidente, o primeiro secretário exercerá as
funções do primeiro e o segundo secretário, as do primeiro.

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no 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 do conselho executivo ou do
conselho fiscal, ou por petição subscrita por, pelo menos, 30% dos
associados, no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

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

§ único. Qualquer ponto a acrescentar, após a convocatória feita,
deverá ter a anuência da maioria dos associados presentes na sessão
em questão.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída se estive-
rem presentes, pelo menos, mais de metade dos associados, podendo
funcionar 30 minutos depois da hora anunciada na convocatória, 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 jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas de ge-

rência;
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e) Apreciar e votar a integração da APJII 1, 2, em federações e/ou
confederações de associações similares;

f) Dissolver a APJII 1, 2;
g) Pronunciar-se sobre outros assuntos que sejam submetidos à sua

apreciação.
ARTIGO 19.º

A APJII 1, 2 será gerida por um conselho executivo, constituído
por cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um tesou-
reiro, 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 APJII 1, 2;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APJII 1, 2;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APJII 1, 2;
f) Propor em assembleia geral o montante da jóia e quota a fixar

para o ano seguinte;
g) Admitir e exonerar os associados.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas do conse-

lho executivo;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

a conformidade estatutária dos actos do concelho executivo.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APJII 1, 2:
a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações;
d) Lucros provenientes de iniciativas levadas a cabo para angariação

de fundos.
ARTIGO 26.º

A APJII 1, 2 só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros do conselho executivo, sendo que uma delas terá que ser a
do presidente ou do tesoureiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APJII 1, 2 serão obrigatoriamente
depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria da As-
sociação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APJII 1, 2, depois de satisfeito
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 APJII 1, 2 principia em 1 de Outubro e termina
em 30 de Setembro do ano seguinte.

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 APJII 1, 2, e a
primeira assembleia geral que se realizar, esta será gerida por uma
comissão instaladora, constituída por nove sócios fundadores.

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127033

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM-DE-INFÂNCIA E ESCOLA DO PRIMEIRO CICLO

DE RIO DE COUROS

Alteração aos estatutos

O artigo 40.º dos estatutos, publicados no Diário da República,
n.º 147, 3.ª série, de 28 de Junho de 2003, p. p. 13 606-(153) a
13 606-(156), passa a ter a redacção seguinte :

ARTIGO 40.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros, dos quais um
presidente, um vice-presidente e um vogal.

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

Conforme o original.

31 de Dezembro de 2003. � (Assinatura ilegível.) 3000127034

CASA DE PESSOAL DO SILO DE LEIXÕES
Sede: Terminal Portuário de Leixões, lugar de Gonçalves,
freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos

Certifico que por escritura de 26 de Novembro do ano 2003, la-
vrada a fls. 97, do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-F,
do 1.º Cartório desta Secretaria Notarial de Matosinhos, foi consti-
tuída uma associação com a denominação e sede em epígrafe.

A referida associação tem por objecto:
Proporcionar aos seus associados e familiares a satisfação de inte-

resses relacionados com o seu bem-estar, contribuindo para uma me-
lhor ocupação dos tempos livres, através da prática de actividades
culturais e recreativas e/ou desportivas.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal. A mesa da assembleia geral é constituída por três mem-
bros, presidente, vice-presidente e um secretário. A direcção é com-
posta por um numero ímpar de efectivos, sendo um o presidente e
outro o vice-presidente. O conselho fiscal é composto três membros,
presidente e dois vogais.

Está conforme.

26 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela
Madureira Malta Pereira. 3000126241

ASSOCIAÇÃO DE VIVEIRISTAS DO DISTRITO
DE COIMBRA

Certifico narrativamente que, por escritura de 24 de Outubro de
2003, exarada a fls. 114 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 123-D, do Cartório Notarial de Miranda do Corvo, a cargo
da notária interina, licenciada Irene Dulce Ventura Santa foi consti-
tuída a associação com a denominação em epígrafe, sem fins lucrativos,
com duração indeterminada, com sede no lugar e freguesia de Semide,
concelho de Miranda do Corvo, que se regerá pelos estatutos seguintes:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do arti-
go 64.º do Código do Notariado e que faz parte integrante da escri-
tura lavrada em Edifício da Câmara Municipal de Miranda do Cor-
vo, no dia 24 de Outubro de 2003.

Estatutos

CAPÍTULO I
Âmbito, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A Associação de Viveiristas do Distrito de Coimbra é uma pessoa
colectiva de direito privado, sem fins lucrativos, tendo como objecto
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a organização da classe de viveiristas, a colaboração entre associados
e a defesa dos seus interesses e da sua profissão, visando o progresso
económico, profissional, científico e cultural da classe.

§ único. Considera-se viveirista toda a pessoa singular ou colectiva
que tenha por objecto a produção de material vegetativo e ou plantas
nomeadamente; frutícolas, vitícolas, florestais e ornamentais. Também
se consideram viveiristas os obtentores que estejam ligados às produ-
ções acima referidas.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem a sua sede no lugar e sede de freguesia de
Semide, concelho de Miranda do Corvo. Abrangendo todo o territó-
rio do distrito de Coimbra.

2 � A sede pode ser mudada dentro do concelho de Miranda do Cor-
vo, por deliberação da direcção ou, para qualquer outro local do distrito,
por simples deliberação da assembleia sob proposta da direcção.

3 � Poderão ser criadas delegações ou quaisquer outras formas de
representação, por proposta da direcção, aprovada em assembleia.

ARTIGO 3.º

A duração da Associação é por tempo indeterminado, com início
na data da sua constituição.

ARTIGO 4.º

1 � Dos objectivos visados destaca-se o fomento da melhoria da
qualidade da produção dos associados, de forma a que esta possa ser
certificada, segundo as normas da união europeia.

2 � A Associação é uma organização especializada representando
todos os seus associados, na defesa da actividade e interesse dos mes-
mos, que respeitem ao âmbito referido nos números anteriores, pe-
rante entidades oficiais e outras associações e organizações, quer na-
cionais quer estrangeiras, designadamente através do seu poder
negocial.

ARTIGO 5.º

1 � Para realização dos seus fins compete em especial à Associação:
a) Proceder a estudos de caracter técnico e económico, por si ou

com a colaboração de entidades especializadas nacionais ou estrangei-
ras, públicas e privadas, relacionadas com a produção de plantas com
o objectivo de orientar e aperfeiçoar a actividade dos seus associados;

b) Participar na esfera da sua competência, no estudo, delineamento
e avaliação das medidas de política económica que, directa ou indirec-
tamente, se relacionem com a produção de plantas, bem como pro-
por as modificações que entenda serem necessárias às disposições em
vigor, procurando ser ouvida pelas entidades oficiais em todos os as-
suntos que respeitam à classe;

c) Prover ou apoiar operações de cadastro das explorações de pro-
dução de plantas, e respectiva actualização, assim como colaborar no
seu ordenamento de acordo com os planos de desenvolvimento na-
cional ou regional em participe;

d) Promover acções de formação e aperfeiçoamento técnico e
empresarial dos associados e seus colaboradores utilizando quer os
meios de que disponha, quer o envolvimento de organismos oficiais e
entidades privadas, nacionais ou estrangeiras, tendo em vista a melhoria
técnica e económica das respectivas explorações;

e) Promover a organização, ou obter a utilização em comum de
serviços e meios operacionais de carácter técnico que interessem em
conjunto dos seus associados;

f) Fomentar utilização por parte dos seus associados das modernas
e correctas técnicas de produção e gestão, através da organização de
serviços privativos de assistência técnica com vulgarizadores
especializados, ou através de protocolos com entidades oficiais ou
privadas, nacionais ou estrangeiras;

g) Divulgar entre os associados informações de caracter técnico,
económico, comercial e legislativo, que possam contribuir para o
melhoramento da gestão e das estruturas produtivas das explorações,
bem como para a fixação de preços e condições das transacções;

h) Auxiliar os associados a adaptar as suas estruturas produtivas às
exigências internacionais, designadamente as vigentes na União
Europeia, efectuando a divulgação actualizada das respectivas normas;

i) Fornecer aos associados os esclarecimentos necessários para a
obtenção das ajudas financeiras através dos fundos estruturais da união
europeia e auxiliá-los nos procedimentos para o efeito necessários;

j) Realizar, ou apoiar, as acções conducentes à promoção e aumen-
to do consumo interno e exportação de produtos dos seus associados;

k) Prover a instituição de normas e criação de um símbolo de ga-
rantia de qualidade;

l) Prover, ou colaborar com outras entidades na organização de
feiras, exposições e reuniões de carácter técnico e científico, nacio-
nais ou estrangeiros, que possam contribuir para um melhor conheci-
mento e aperfeiçoamento das actividades dos seus associados e das
suas condições de trabalho;

m) Emitir pareceres ou colaborar na realização de estudos e pro-
jectos de construção, instalação ou remodelação de mercados de ori-
gem e abastecedores que incluam plantas e, quando necessário ou
conveniente, participar na respectiva gestão ou funcionamento;

n) Apoiar os associados na elaboração de projectos e obtenção dos
respectivos financiamentos, que se relacionem com a implantação,
expansão, melhoria, renovação e reestruturação das suas explorações;

o) Colaborar, na medida das suas possibilidades, com entidades do
âmbito nacional ou estrangeiras que se dediquem à investigação e
desenvolvimento experimental nos sectores de produção de plantas
de cuja actividade possam obter-se efectivos benefícios técnicos e
económicos para a actividade produtiva dos seus associados;

p) Estruturar serviços executivos e serviços de apoio, com capaci-
dade de estudo, assessoria e dinamização dos assuntos em que a Asso-
ciação possa intervir;

q) Filiar-se em estruturas e organizações nacionais, estrangeiras ou
internacionais, de acordo com as conveniências de realização dos seus
objectivos;

r) Estimular e apoiar a organização de agrupamento de produtores,
com o fim de os seus membros adaptarem em comum a produção e
oferta dos seus produtos às exigências dos mercados;

s) Prover ou conduzir, a título supletivo, negociações com pessoas
e entidades nacionais ou estrangeiras com vista à transacção de pro-
dutos dos seus associados quando tais transacções excedam a capaci-
dade destes tomada isoladamente e quando para tal seja mandatada
pelos interessados;

t) Exercer todas as demais funções que lhe sejam confiadas por lei
ou previstas nestes estatutos.

2 � As acções anteriormente indicadas, salvo as de carácter co-
mum, deverão ser desenvolvidas através de secções especializadas, das
quais ficam desde já criadas as seguintes:

a) Frutícola e plantas de pequenos frutos;
b) Florestal;
c) Plantas ornamentais.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

1 � Serão associados todas as pessoas singulares ou colectivas cuja
actividade principal ou secundária, desenvolvida no distrito de Coimbra,
seja a de viveirista, conforme definido no artigo 1.º e que peçam e
obtenham a qualidade de associado.

2 � A admissão como associados será requerida por escrito à di-
recção e será imediatamente aceite por este, se o requerente satisfi-
zer as condições de admissão e não se verificar quanto a ele factos
que possam conduzir à sua exclusão.

3 � Da recusa de admissão caberá recurso para a assembleia geral
que será interposto no prazo de um mês, por carta dirigida ao presiden-
te da respectiva mesa e decidido na primeira reunião que se realizar.

4 � Mediante proposta da direcção ou de um mínimo de cinco as-
sociados, a assembleia geral poderá decidir a admissão como sócios
honorários daqueles que se tenham distinguido na defesa ou valorização
dos interesses da classe.

ARTIGO 7.º

1 � Perdem a qualidade de associados, por deliberação da direcção,
que deverá ser-lhes comunicada, aqueles em que:

a) Deixem de exercer quaisquer das actividades quer permitiram a
sua admissão;

b) Desenvolvam actividades antagónicas aos interesses da Asso-
ciação e dos seus associados;

c) Tenham praticado actos contrários aos fins da Associação ca-
paz de afectar gravemente o seu prestígio;

d) Deixem de pagas as quotas durante seis meses e as não liquidem
no prazo de 60 dias subsequentes à notificação da direcção;

e) Se recusem sem motivo justificado a exercer os cargos sociais
para que tenham sido eleitos.

2 � A decisão de exclusão é recorrível para a assembleia geral nos
termos do artigo 6.º n.º 3, destes estatutos.

ARTIGO 8.º

São direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
b) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos

estatutários;
c) Participar e votar nas assembleias gerais;
d) Pedir a sua demissão de associado;
e) Recorrer para a assembleia geral nos casos em que tal recurso é

admissível;
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f) Participar em geral, em todas as iniciativas e actividades da
Associação;

g) Utilizar os serviços administrativos, técnicos e outros, postos
pela Associação à disposição dos seus associados.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Contribuir para a realização dos objectivos estatutários, de har-

monia com os regulamentos e deliberações dos órgãos da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais e genericamente nas activida-

des da Associação;
c) Desempenhar os cargos sociais para que sejam eleitos, salvo

motivo justificado de escusa a apreciar pela direcção;
d) Pagar pontualmente a jóia, as quotas fixadas pela assembleia e

os serviços que lhe sejam prestados pela Associação;
e) Zelar pelo bom nome da Associação e dos sectores que ela re-

presenta.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

1 � Só os associados ou os seus representantes reconhecidos po-
derão fazer parte dos órgãos sociais, mas, a nenhum será permitido
desempenhar funções em mais do que um deles.

2 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos em assembleia
geral, por períodos de dois anos, mediante escrutínio secreto e por
listas nominais completas, não sendo permitida a reeleição.

3 � As listas serão enviadas ao presidente da mesa da assembleia
geral até oito dias antes da data marcada para a assembleia geral elei-
toral sendo propostas por um mínimo de cinco associados. Em caso
de inexistência de listas, a direcção apresentará uma.

4 � É da competência da mesa da assembleia geral, após consulta
à direcção, pronunciar-se sobre a elegibilidade dos membros das listas
e sobre as regularidade destas, devendo informar o primeiro dos pro-
ponentes de qualquer falta verificada nelas.

5 � As listas incluirão um suplente para cada um dos órgãos so-
ciais sujeito a eleição.

6 � A posse dos membros eleitos ser-lhes-á conferida pelo presi-
dente da mesa da assembleia em que se proceda à eleição e, estando
presentes, na própria assembleia.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Associação, sendo
constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos.

2 � Compete à assembleia geral velar pelo cumprimento dos esta-
tutos e desempenhar funções que estes e a lei lhe confira.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reunirá obrigatoriamente duas vezes por ano:
Até 31 de Março para, aprovar ou modificar o relatório e as con-

tas bem como o parecer do conselho fiscal e ainda para proceder à
eleição dos órgãos sociais no ano em que devam ter lugar;

Até 31 de Dezembro para aprovar ou modificar o orçamento e o
plano de actividades, para o ano seguinte apresentados pela direcção.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral poderá ser convocada extraordinariamente pelo
presidente da respectiva mesa, a pedido de qualquer órgão social ou de
um grupo de associados que represente pelo menos 10% dos que se
encontrem no gozo dos seus direitos.

ARTIGO 15.º

1 � Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta por um presidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � Na falta dos membros da mesa e dos respectivos suplentes,
serão chamados a integrar a mesa os associados presentes que se re-
velem necessários.

ARTIGO 16.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de aviso
postal, expedido com antecedência mínima de oito dias na qual se
indicará o dia, hora, local, da reunião e a ordem de trabalhos.

2 � Se à hora marcada não estiver presente o número de asso-
ciados necessários para haver quorum, a assembleia funcionará no mes-
mo local, uma hora depois, com qualquer número de associados pre-
sentes, desde que o aviso convocatório assim o determine.

ARTIGO 17.º

1 � A direcção é órgão de gestão e representação da Associação,
sendo composta por um presidente que dispõe de voto de qualidade,
um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

2 � Compete à direcção assegurar a realização dos fins sociais e as
mais funções por lei ou pelos estatutos que lhe forem conferidos.

ARTIGO 18.º

A direcção deverá reunir pelo menos uma vez por mês, em data
marcada pelo seu presidente.

ARTIGO 19.º

A Associação será obrigada, em juízo e fora dele, pela assinatura
conjunta de dois directores.

ARTIGO 20.º

A direcção poderá adquirir, alienar e onerar bens móveis da Asso-
ciação sem carecer de previamente ouvir a assembleia; carecerá con-
tudo de autorização da assembleia para construir, adquirir, alienar ou
onerar bens imóveis.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal é o órgão fiscalizador composto por um presi-
dente e dois vogais, competindo-lhe:

a) Examinar a escrita, a contabilidade e documentação da Asso-
ciação sempre que o entenda conveniente;

b) Dar parecer sobre relatório e contas do exercício apresentadas
pela direcção;

c) Velar pelo cumprimento dos estatutos e da lei geral.

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal deverá reunir pelo menos trimestralmente.

ARTIGO 23.º

1 � O exercício de funções como membro dos órgãos sociais não
dará direito a qualquer remuneração.

2 � Os membros dos órgãos sociais continuarão em funções até
serem substituídas por novos membros eleitos.

CAPÍTULO IV
Do património

ARTIGO 24.º

1 � Constitui património da Associação, o produto das jóias dos
associados.

2 � Bens, valores, serviços e direitos para ela transferidos ou ad-
quiridos.

CAPÍTULO V
Das receitas e despesas

ARTIGO 25.º

1 � Constituem receitas normais da Associação:
a) O produto duma quota mensal, de montante fixado pela

assembleia e paga trimestralmente pelos associados;
b) O valor do pagamento dos serviços prestados aos associados,

segundo tabelas aprovadas pela direcção.
2 � O montante da quota e jóia poderá ser alterado pela assembleia

geral, e entrarão em vigor os novos valores mediante simples carta
comunicando-os a todos os associados.

ARTIGO 26.º

Quando as receitas normais não cobrirem as despesas da Associa-
ção a direcção poderá propor à assembleias e esta aprovar, fontes de
financiamento alternativas.

CAPÍTULO VI
Da dissolução

ARTIGO 27.º

1 � A dissolução voluntária da Associação terá que ser decidida
em assembleia geral, com um número mínimo de votos fixados pela
lei, mas nunca inferior a 75% dos associados existentes.
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2 � A assembleia que deliberar a dissolução deverá também no-
mear a comissão liquidatária, fixar os respectivos poderes e as nor-
mas a que deverá obedecer a liquidação e o destino do produto na
mesma apurado.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 28.º

1 � Todas as questões entre associados e a Associação, deverão ser
resolvidas por arbitragem, aplicando-se o disposto no artigo 1516.º e se-
guintes do Código do Processo Civil e demais disposições legais aplicáveis.

2 � Se não for possível a solução por arbitragem, será competen-
te o foro da sede da Associação.

Está conforme.

24 de Outubro de 2003. � A Notária Interina, Irene Dulce Ventu-
ra Santa. 3000123050

KARATE SHOTOKAN DE VILA DAS AVES
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL

Certifico que por escritura lavrada em 7 de Outubro de 2003,
exarada a fls. 10, do livro de notas para escrituras diversas n.º 237-F,
do 2.º Cartório Notarial de Santo Tirso, a cargo da notária destacada
Isabel Maria de Castro Moreira da Cruz Leão, foi constituída uma
associação denominada Karate Shotokan de Vila das Aves � Asso-
ciação Desportiva e Cultural, com sede no Edifício Torre, 2.º, sala C,
loteamento das Fontainhas, freguesia de Vila das Aves, concelho de
Santo Tirso, a qual tem por objecto o ensino da prática de karate e
organização de torneios e campeonatos.

Está conforme o original.

9 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Luísa Manuela Ferreira
Guimarães. 3000122915

APACN � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE APOIO
ÀS CRIANÇAS DO CORREDOR DE NACALA

Certifico que pela escritura lavrada no dia 30 de Outubro de 2003,
no livro de notas para escrituras diversas n.º 112-H, a fls. 128, no 6.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a Associação denominada
APACN � Associação Portuguesa de Apoio às Crianças do Corredor
de Nacala, com sede na Rua da Corredoura, 91, Canelas, Vila Nova de
Gaia, tendo por objecto o apoio humanitário às crianças e jovens de
Moçambique, nomeadamente, assistência social e cultural, bem como
na saúde e educação.

Existem três categorias de sócios:
a) Fundadores, aqueles que outorgarem a escritura de constituição

da associação e os que vierem a ser admitidos nos três meses seguin-
tes à data da celebração dessa escritura;

b) Efectivos, os fundadores e as pessoas singulares ou colectivos
que, como tal, sejam admitidas pela direcção, tendo como condições
de admissão a apresentação de proposta de inscrição assinada pelo
proponente e a aceitação dos estatutos;

c) Honorários, as pessoas singulares ou colectivas que de forma
muito relevante e significativa tenham contribuído para o prestígio
da Associação e para a realização dos seus fins e, como tal, sejam
proclamados pela assembleia geral.

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

A duração do mandato dos órgãos sociais é de três anos, sendo o
exercício de qualquer cargo gratuito.

Não é permitido aos membros dos órgãos sociais, o desempenho
simultâneo de mais de um cargo na mesa assembleia geral, na direc-
ção ou no conselho fiscal.

As votações respeitantes às eleições dos membros dos órgãos so-
ciais serão feitas, obrigatoriamente, por escrutínio secreto.

30 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000123064

TAVIRA FLAT GREEN BOWLING CLUB

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Novembro de 2003,
de fls. 64 a 65, do livro de notas para escrituras diversas n.º 217-A,

do Cartório Notarial de São Brás de Alportel, a cargo da notária li-
cenciada, Carla Maria de Oliveira Sousa Dias, foi constituída a Asso-
ciação com a denominação Tavira Flat Green Bowling Club, com sede
na Cerro de Leiria, Fonte do Bispo, freguesia de Santa Catarina da
Fonte do Bispo, concelho de Tavira, durará por tempo indeterminado
e o objecto social consiste na promoção cultural, social, recreativa e
a prática da actividade desportiva de bowling na relva dos seus asso-
ciados.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Aurélia Gago
Fernandes Vargues Parreira. 3000124816

ALFAIATE � ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA
E PROTECÇÃO DOS ANIMAIS EM ALCOCHETE

Certifico que por escritura de 17 de Outubro de 2003, lavrada a
fls. 20 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 112-E,
do Cartório Notarial de Alcochete, a cargo da notária, Maria José Catarino
Castanho, foi constituída a associação denominada ALFAIATE �
Associação para a Defesa e Protecção dos Animais em Alcochete,
com sede em Praceta de Raul Carapinha, lote 2, 2.º esquerdo, fregue-
sia e concelho de Alcochete, tendo como objectivo a intervenção
permanente e empenhada na sensibilização para a defesa e protecção
dos animais

Podem ser associados da Associação todos os indivíduos naturais
ou residentes no concelho de Alcochete, bem como os demais cida-
dãos participantes nas actividades da Associação, independentemente
da sua nacionalidade ou sexo, desde que para isso solicitem a sua ins-
crição. São órgãos da Associação, a assembleia geral, a direcção e o
conselho geral.

17 de Outubro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000126033

GRUPO DE AMIGOS DOS REFORMADOS
E IDOSOS DE FIGUEIRA E BARROS

Sede: Rua da Boa Esperança, 6, 7480-351 Figueira e Barros,
Avis

Certifico que por escritura de 27 do corrente, lavrada a fls. 84 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 42-C, do Cartório Notarial
de Avis, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe que pretende ser reconhecida como Instituição Particular de
Solidariedade Social, tem como objecto de apoio à integração social e
comunitária e protecção dos cidadãos na  velhice e invalidez e em
todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência ou
de capacidade para o trabalho, podendo ser associados pessoas singu-
lares de maior idade e as pessoas colectivas, sendo administrada por
uma direcção composta por cinco membros, eleitos trienalmente, e
obrigando-se em todos os seus actos e contratos pelas assinaturas
conjuntas de quaisquer três membros da direcção ou com as assinatu-
ras conjuntas do presidente e do tesoureiro.

Está conforme o original.

28 de Novembro de 2003. � O Ajudante em exercício, Simão
Rebocho Velez. 3000126044

LIGA DE AMIGOS DO SERVIÇO DE CARDIOLOGIA
DO HOSPITAL DA SENHORA DA OLIVEIRA � GUIMARÃES

Extracto

Certifico que por escritura de 30 de Junho de 2003, exarada a fls. 5 e
seguinte do livro de notas para escrituras diversas n.º 248-E, do 2.º
Cartório Notarial de Guimarães, a cargo do notário Carlos Manuel
Forte Ribeiro Tavares, foi constituída a associação com a denomina-
ção em epígrafe, com sede na Alameda de Mariano Felgueiras, fre-
guesia de Creixomil, concelho de Guimarães, tendo por objecto a di-
vulgação de conhecimentos técnicos de saúde, nomeadamente na área
de cardiologia e promoção da educação para a saúde dos seus associados.

Mais certifico que os estatutos estabelecem a condição de admissão
a médicos cardiologistas e outros médicos do Quadro do Hospital da
Senhora de Oliveira � Guimarães, médicos em formação profissional
de cardiologia, médicos internos de outros hospitais ou em regime de
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voluntariado da mesma especialidade e a indivíduos ou instituições que
respeitem os objectivos da associação.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2003. � O Notário, Carlos Manuel Forte Ribeiro
Tavares. 3000111465

ASSOCIAÇÃO DE PÁRAQUEDISTAS DO ALGARVE

Certifico, narrativamente, que por escritura de 6 de Novembro de
2003, lavrada de fls. 67 a fls. 67 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 57-D, do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída
uma associação denominada Associação de Páraquedistas do Algarve,
tem a sua sede provisória na Quinta de São José, Canais, na freguesia
de Ferreiras, concelho de Albufeira, a qual tem por objecto: promover
a prática desportiva dos associados e da comunidade, bem como o seu
convívio sócio-cultural, para além de promover a solidariedade aos
associados mais necessitados.

São órgãos da associação: assembleia geral, conselho fiscal e a di-
recção.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria da Graça de As-
sunção Brito Belchior. 3000123639

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DISTONIA � DISTIPOR

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro de 2003, lavrada a
fls. 12 do livro de notas para escrituras diversas n.º 66-J, do 7.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Carla Cristina Soares, foi
constituída uma associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas
seguintes:

Denominação � Associação Portuguesa de Distonia � DISTIPOR.
Sede social � Rua da Sociedade Farmacêutica, 35, 4.º, freguesia de

Coração de Jesus, concelho de Lisboa.
Duração � tempo indeterminado.
Tem por objecto � contribuir para melhorar as condições de vida

dos portadores de distonia. Promover a defesa dos direitos e interes-
ses das pessoas portadoras de distonia em ordem à sua integração social
e evitar todas as formas de discriminação dos portadores da deficiên-
cia e promover a efectiva igualdade de tratamento entre as pessoas
portadoras de deficiência e demais cidadãos.

Órgãos da associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Forma de obrigar � são necessárias e bastantes as assinaturas con-

juntas de quaisquer três membros da direcção ou as assinaturas con-
juntas do presidente e do tesoureiro.

Está conforme ao original

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000125016

CENTRO SOCIAL DE APOIO A IDOSOS E JOVENS
DA FREGUESIA DE CASTEIÇÃO

Extracto

No dia 7 de Novembro de 2003, no Cartório Notarial de Penedono,
no seu livro de notas para escrituras diversas n.º 8-A, de fls. 47 v.º a
fls. 48 v.º foi lavrada escritura de constituição da associação que adop-
tou a denominação Centro Social de Apoio a Idosos e Jovens da Fre-
guesia de Casteição que tem sede na freguesia de Casteição, concelho
de Meda e por objecto social: implementar o funcionamento de um
centro de dia, sem prejuízo de criação de um lar, para acolhimento,
acompanhamento e prestação de todos os serviços inerentes a pesso-
as idosas ou dependentes; desenvolver acções de carácter domiciliário
no âmbito da solidariedade social.

Mais certifico que são órgãos da associação: a mesa da assembleia,
direcção e conselho fiscal.

Está conforme, o que certifico, não havendo nas partes não certi-
ficadas, nada que contrarie o teor deste extracto e vice versa.

17 de Novembro de 2003. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
2001720734

APSA � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SÍNDROME
DE ASPERGER

Certifico que, no dia 7 do corrente mês, de fls. 47 a fls. 49 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 264-M, do 5.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário Carlos Manuel da Silva Almeida,
se encontra exarada uma escritura de constituição de uma associação,
duração por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, onde consta
o seguinte:

Denominação

A designação supra epigrafada.

Sede

A sede da Associação é em Lisboa na Avenida da Liberdade, 224,
freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

Objecto

A Associação tem por objecto a implementação de todas as acções
relacionadas com os aspectos científicos, educacionais, investigacionais
e sociais do síndrome de Asperger.

Em todas as circunstâncias, a Associação pretende promover a
integração dos portadores do síndrome de Asperger.

Admissão dos associados

Pode fazer parte da Associação qualquer pessoa singular ou colec-
tiva com interesse na prossecução do objecto da mesma.

Haverá cinco categorias de associados, os quais podem ser pessoas
individuais ou colectivas:

a) Fundadores: os que outorgarem a escritura de constituição da
Associação;

b) Efectivos: as pessoas portadores de síndrome de Asperger, os
pais, os encarregados de educação e os irmãos de pessoas portadoras
de síndrome de Asperger, desde que subscrevam uma quota;

c) Beneméritos: os que, tendo comprovado a sua dedicação à Asso-
ciação, quer colaborando nos seus serviços, quer angariando ou con-
cedendo valiosos donativos, como tal sejam qualificados pela
assembleia geral, sob proposta da direcção;

d) Honorários: os que, tendo prestado serviços de excepcional
mérito, quer à Associação, quer, em geral, no âmbito do objecto da
mesma, e que como tal sejam qualificados pela assembleia geral sob
proposta da direcção;

e) Correspondentes: todos os que não preencham as condições para
se tornarem associados efectivos, mas subscrevam uma quota mensal,
trimestral, semestral ou anual.

Exclusão dos associados

Perdem a qualidade de associados os que forem demitidos ou se
exonerarem.

1 � São motivos de demissão de associados:
a) A falta de cumprimento regular dos compromissos perante a

Associação;
b) Atitudes desprestigiantes para a Associação e suas organizações;
2 � A pena de demissão terá de ser sancionada pela assembleia

geral.
3 � A assembleia geral poderá deliberar a suspensão dos direitos

de associados em lugar da demissão.

Está conforme o original.

7 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, Flávio Henri-
que de Oliveira Ferreira. 3000123644

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DAS CASAS AZÓIA � PINHEIRINHO

Constituição de associação

Certifico que por escritura de 26 de Novembro de 2003, lavrada de
fls. 22 a fls. 22 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 232-
F, do Cartório Notarial de Alenquer, a cargo da notária licenciada
Maria Filomena Valente Ferreira Marto, se constituiu a Associação
designada por Associação de Proprietários das Casas Azóia � Pinhei-
rinho com sede na Rua de Luis Vaz de Camões, lote 484, Quintinha,
freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra. Esta Associação tem por
objecto a promoção do loteamento e construção de habitação para
os proprietários do terreno com a descrição n.º 7848, freguesia do
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Castelo, Sesimbra. Nesta só podem ser associados os proprietários do
terreno descrito na Conservatória do Registo Predial de Sesimbra sob
o n.º 7848, da freguesia do Castelo.

A Notária, Maria Filomena Valente Ferreira Marto. 3000126237

CLUBE DE CAÇA E PESCA DESPORTIVA
DA ZAMBUJEIRA DO MAR

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial de Santia-
go do Cacém, a cargo do notário António Patrício Miguel, no dia
14 de Novembro de 2003, a fls. 79, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 240-F, foi constituída uma associação que se denomina
Clube de Caça e Pesca Desportiva da Zambujeira do Mar, com sede
na Rua de Miramar, freguesia de Zambujeira do Mar, concelho de
Odemira.

A associação tem por objecto a prática desportiva de caça e pesca,
bem como contribuir para o fomento, ordenamento e exploração
cinegética e estimular e desenvolver os laços de solidariedade entre os
que se dedicam aquelas práticas.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria José Baptista
Marques Neto. 3000123992

IGREJA DE JESUS CRISTO DO ESPÍRITO DE VERDADE (BIMA)

Certifico que por escritura de 28 de Novembro de 2003, lavrada a
fls. 86 do livro de notas para escrituras diversas n.º 66-J, do 7.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Carla Cristina Soares, foi
constituída uma associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas
seguintes:

Denominação: Igreja de Jesus Cristo do Espírito de Verdade (BIMA).
Sede social: Praceta de Henrique Pousão, 1, 7.º C, Monte Abraão,

freguesia de Queluz, concelho de Sintra.
Duração: tempo indeterminado.
Tem por objecto: a evangelização para a salvação das almas; a

iniciação da bíblia como palavra de Deus; o livro da vida; a aprendi-
zagem dos ensinamentos e preceitos bíblicos, pondo em prática as
obras de fé; tratamento espiritual e cura dos enfermos através da
oração e unção de óleo em nome de Jesus Cristo (Tiago: 5:14-15).

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

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000126453

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE ÍLHAVO

Certifico que por escritura desta data, exarada de fls. 103 a
fls. 103 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 193-E, do
Cartório Notarial de Ílhavo, a cargo da notária, licenciada Maria Helena
de Matos Ferreira, foi constituída uma associação denominada Asso-
ciação Empresarial do Concelho de Ílhavo, com sede na Rua de
Celestino Gomes, 28, loja AG, na cidade, freguesia e concelho de
Ílhavo, a qual tem como principais objectivos: a representação, apoio,
defesa, promoção e valorização das empresas suas associadas.

A Associação tem três categorias de associados: efectivos, bene-
méritos e honorários.

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal, eleitos por períodos de três anos.

Serão admitidos como associados todos os indivíduos nas condi-
ções estabelecidas nos estatutos.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Notária, Maria Helena de Matos
Ferreira. 3000123680

ASSOCIAÇÃO CAÇADORES DO PERAL

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto de 2001, lavrada no
Cartório Notarial de Mora, de fls. 30 a fls. 31 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 2-C, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, com a denominação Associação Caçadores de Peral, com
sede no Peral, freguesia do Couço, concelho de Coruche.

A associação tem por objectivo:
A criação e administração de zonas de caça associativas, fomento

e conservação da fauna cinegética, exercício da caça.
Cabendo aos caçadores a administração e gestão de caça e pesca.
São órgãos sociais da associação: assembleia geral, direcção e con-

selho fiscal.

Está conforme o original na parte transcrita e certificada.

21 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Etelvina Maria Teles
Barbeiro Mendes. 2001899785

BALANCETES

INTERBANCO, S. A.

Sede: Rua Castilho, 2, 1250 Lisboa

Capital social: 37 500 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 6794.
Contribuinte n.º 503811483.

Balanço em 30 de Setembro de 2003 (actividade global)
(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ................. 770 070 � 770 070 100 363
2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito ... 5 306 091 � 5 306 091 7 073 919
3 � Outros créditos sobre instituições de crédito ................ � � � 64 000 000
4 � Créditos sobre clientes .................................................. 506 081 238 7 925 166 498 156 071 357 984 311
5 � Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ........... � � � �

a) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � .. � � � �
de emissores públicos.

b) Obrigações e outros títulos de rendimento fixo � .. � � � �
de outros emissores.

(Dos quais: obrigações próprias) .............................. (�)    (�) (�)     (�)    
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(Em euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável ........... � � � �
7 � Participações ................................................................. 7 500 � � 7 500
8 � Partes de capital em empresas coligadas ...................... 3 407 906 � 3 407 906 3 407 906
9 � Imobilizações incorpóreas ............................................. 3 860 172 3 219 987 640 185 632 138

10 � Imobilizações corpóreas ................................................ 14 507 337 5 901 391 8 605 947 9 280 501

(Dos quais: imóveis) ........................................................ (8 963 167) (1 214 249) (7 748 918) (7 921 919)

11 � Capital subscrito não realizado ..................................... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias .............. � � � �
13 � Outros activos ............................................................... 25 555 687 783 246 24 772 441 27 715 292
15 � Contas de regularização ................................................. 60 205 344 � 60 205 344 43 685 056
16 � Prejuízo do exercício .................................................... 388 070 � 388 070 322 524

                     Total do activo ................................... 620 081 915 17 829 790 602 252 125 514 209 509

(Em euros)

Passivo Ano Ano anterior

1 � Débitos para com instituições de crédito .................................................................................... 367 973 426 284 536 222

a) À vista ...................................................................................................................................... 122 973 426 4 560 264
b) A prazo ou com pré-aviso ....................................................................................................... 245 000 000 279 975 958

2 � Débitos para com clientes ........................................................................................................... 26 217 434 21 986 114

a) Depósitos de poupança ............................................................................................................. � �
b) Outros débitos ........................................................................................................................... 26 217 434 21 986 114

ba) À vista ............................................................................................................................. 14 547 511 13 940 689
bb) A prazo ........................................................................................................................... 11 669 923 8 045 425

3 � Débitos representados por títulos ............................................................................................... 25 000 000 25 000 000

a) Obrigações em circulação ......................................................................................................... 25 000 000 25 000 000
b) Outros ....................................................................................................................................... � �

4 � Outros passivos ........................................................................................................................... 62 548 184 65 259 092
5 � Contas de regularização ............................................................................................................... 36 998 283 34 466 280
6 � Provisões para riscos e encargos ................................................................................................ 6 055 103 4 320 501

a) Provisões para pensões e encargos similares ............................................................................ � �
b) Outras provisões ....................................................................................................................... 6 055 103 4 320 501

6-A � Fundo para riscos bancários gerais .......................................................................................... 536 309 1 526 025
8 � Passivos subordinados ................................................................................................................. 34 963 937 34 963 937

                                    Total do passivo ................................................................... 560 292 677 472 058 170

9 � Capital subscrito .......................................................................................................................... 37 500 000 37 500 000
10 � Prémios de emissão ..................................................................................................................... � �
11 � Reservas ....................................................................................................................................... 4 459 449 4 651 338
12 � Reservas de reavaliação ............................................................................................................... � �
13 � Resultados transitados ................................................................................................................. � �
14 � Lucro do exercício ...................................................................................................................... � �

                        Total dos capitais próprios ................................................................... 41 959 449 42 151 338

                        Total do passivo e capitais próprios .................................................... 602 252 125 514 209 509

Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

1 � Passivos eventuais .............................................................................................................................. 1 852 788 1 852 788

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ................................................. � �
Cauções e activos dados em garantia ......................................................................................... � �
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Ano Ano anterior

2 � Compromissos .................................................................................................................................. 3 751 395 2 486 284

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ............................. � �

O Conselho de Administração, (Assinatura ilegível.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000123326

INVESTQUEST � SOCIEDADE GESTORA DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Capital social: 250 000 euros

Balanço em 30 de Setembro de 2003
(Em euros)

Ano Ano anterior
Código �Activodas  contas Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

10+11+130 1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais ....... 235,75 � 235,75 104,81
12+13+130 2 � Dispon. à vista sobre instituições de crédito ....... 46 365,41 � 46 365,41 118 019,13

2400/1/10+2500+2501+ a) Obrigações e outros títulos de rendimento ..... 125,24 � 125,24 �
2510+2600+2601+ fixo � de emissores públicos.
2610+2840+2884+

2894+290140�29200�
29210�2625�2953

41+460+4690�481 9 � Imobilizações incorpóreas ................................ 79 825,95 (20 189,81) 59 636,14 77 295,39

42+461+462+463+ 10 � Imobilizações corpóreas ................................... 9 216,35 (1 510,73) 7 705,62 8 099,52
468+4691�482

420+4280+461+ (Dos quais: imóveis) ........................................... (�) (�) (�) (�)
4820�48280

14+15+19+27�27003� 13 � Outros activos .................................................. 36 575,73 � 36 575,73 67 345,98
29007�2959�299+

402+409�499

51/5/6 (dev.)+ 15 � Contas de regularização ................................... 11 819,56 � 11 819,56 �
58 (dev.)+59

69 (dev.) 16 � Prejuízo do exercício ....................................... 244 065,78 � 244 065,78 58 746,58

                Total do activo ............................. 428 229,77 (21 700,54) 406 529,23 329 611,41

(Em euros)

Código Passivo Ano Ano anteriordas contas

36+39 4 � Outros passivos ............................................................................................. 42 887,33 65 928,56

52/4/6 (cre.)+ 5 � Contas de regularização ................................................................................ 24 388,48 13 682,85
58 (cre.)+59

60 8 � Passivos subordinados ................................................................................... 148 000,00 �
62 9 � Capital subscrito ........................................................................................... 250 000,00 250 000,00
66 13 � Resultados transitados ................................................................................... (58 746,58) �

                                                                   Total do passivo ................................................ 406 529,23 329 611,41

Rubricas extrapatrimoniais

Código Anodas contas

92 2 � Compromissos .................................................................................................................................... 229,32

A Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000123353



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 23 � 28 de Janeiro de 20042136-(28)

SANPAOLO IMIBANK (INTERNATIONAL), S. A.

Sede: Avenida Arriaga, 73, 1.º, sala 114, 9000-060 Funchal

Capital social: 172 238 000 euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Zona Franca da Madeira sob o n.º 2800.
Contribuinte n.º 511092601.

Balanço em 30 de Setembro de 2003 e 2002
(Em milhares de euros)

Ano Ano anterior
�Activo Activo Amortizações Activo Activo

bruto e provisões líquido líquido

Caixa e disponibilidades em bancos centrais .................................................. 11 460 � 11 460 10 253
Disponib. à vista sobre instituições de crédito ................................................. 48 � 48 78
Outros créditos sobre instituições de crédito ...................................................... 7 689 520 � 7 689 520 8 122 493
Créditos sobre clientes ...................................................................................... � � � �
Obrigações e outros títulos de rendimento fixo ............................................... � � � �

a) Obrig. e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos ................... � � � �
b) Ob. e outros títulos de rend. fixo � de outros emissores ...................... � � � �

(Dos quais: obrigações próprias) ........................................................ (�)   (�) (�)  (�)    

Acções e outros títulos de rendimento variável ................................................ � � � �
Participações ..................................................................................................... � � � �
Partes de capital em empresas coligadas .......................................................... � � � �
Imobilizações incorpóreas ................................................................................. � � � �
Imobilizações corpóreas .................................................................................... 23 18 5 8

(Dos quais: imóveis de serviço próprio) ................................................... (�)   (�) (�)  (�)    

Capital subscrito não realizado ......................................................................... � � � �
Acções próprias ou partes de capital próprias ................................................ � � � �
Outros activos ................................................................................................... � � � �
Contas de regularização ..................................................................................... 150 574 � 150 574 208 060
Prejuízo do exercício ........................................................................................ � � � �

                             Total do activo .................................................. 7 851 625 18 7 851 607 8 340 892

(Em milhares de euros)

Passivo Ano Ano anterior

Débitos para com instituições de crédito ...................................................................................................... 205 404 287 775

a) À vista .............................................................................................................................................. � �
b) A prazo ............................................................................................................................................. 205 404 287 775

Débitos para com clientes ............................................................................................................................ � �

a) Depósitos de poupança ........................................................................................................ ............. � �
b) Outros débitos ................................................................................................................................... � �

ba) À vista ..................................................................................................................................... � �
bb) A prazo ................................................................................................................................... � �

Débitos representados por títulos ................................................................................................................. 7 314 916 7 655 084

a) Obrigações em circulação ................................................................................................................. 6 492 618 7 490 835
b) Outros ............................................................................................................................................... 822 298 164 249

Outros passivos ............................................................................................................................................. 83 121
Contas de regularização ................................................................................................................................. 149 611 215 956
Provisões para riscos e encargos .................................................................................................................. 2 289 2 289

a) Provisões para pensões e encargos similares .................................................................................... � �
b) Outras provisões ............................................................................................................................... 2 289 2 289

Fundo para riscos bancários gerais ............................................................................................. ................... � �
Passivos subordinados .................................................................................................................................... � �
Capital subscrito ............................................................................................................................................ 172 238 172 238
Prémios de emissão ....................................................................................................................................... � �
Reservas ....................................................................................................................................................... 3 978 3 443
Reservas de reavaliação ................................................................................................................................. � �
Resultados transitados ................................................................................................................................... � �
Lucro do exercício ........................................................................................................................................ 3 088 3 986

                                       Total do passivo ....................................................................... 7 851 607 8 340 892
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Rubricas extrapatrimoniais

Ano Ano anterior

Passivos eventuais .............................................................................................................................................. � �

Dos quais:

Aceites e compromissos por endosso de efeitos redescontados ......................................................... � �
Cauções e activos dados em garantia ................................................................................................. � �

Compromissos .................................................................................................................................................... � �

Dos quais:

Compromissos resultantes de operações de venda com opção de recompra ..................................... � �

O Conselho de Administração, (Assinaturas ilegíveis.) � O Técnico Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.) 3000123314

PEDRO ARROJA � GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S. A.

Sede (Head-Office): Avenida da Boavista, 3477-3521, 1.º, salas 105/106/107, 4100-139 Porto

Capital social (capital stock): 500 000 de euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto (2.ª Secção) sob o n.º  (CRD of Porto under no.) 57 204.
Contribuinte n.º (Taxpayer no.) 506064859.

Balanço analítico em 30 de Setembro de 2003 (analytical balance sheet)

(Em euros) (in euros)

2003 2002
�

Activo Amortizações Activo (ActivoActivo (assets) bruto e provisões líquido líquido)
(gross (deprec. (net (net
assets) provis.) assets) assets)

1 � Caixa e disponibilidades em bancos centrais (cash and liquid 168,75 � 168,75 �
assets held at central banks).

2 � Disponibilidades à vista sobre instituições de crédito (currenta 102 196,82 � 102 196,822 655,59 accounts
with credit institutions).

3 � Outros créditos sobre inst. de crédito (other assets with credit 227 836,00 � 227 836,00 462 300,00
institutions).

4 � Créditos sobre clientes (advances and loans to customers) ....... � � � �
5 � Obrigações e outros títulos de rend. fixo (bonds and other
fixed interest securities):

a) Obrig. e outros títulos de rend. fixo � de emissores públicos � � � �
(bonds and other fixed int. securities � public sector issues).

b) Ob. e outros tít. de rend. fixo � de outros emissores (bonds � � � �
and other fixed interest securities � other issues).

(Dos quais: obrig. próprias) (Out of which: own bonds) .... (�) (�) (�) (�)

6 � Acções e outros títulos de rendimento variável (shares and � � � �
other floating rate securities).

7 � Participações (shareholdings) ................................................. � � � �
8 � Partes de capital em emp. coligadas (shareholdings in coalition � � � �
companies).

9 � Imobilizações incorpóreas (intangible assets) ......................... 15 207,47 2 608,75 12 598,72 7 829,49
10 � Imobilizações corpóreas (tangible assets) ............................... 21 367,94 5 152,76 16 215,18 20 270,58

(Dos quais: imóveis) (of which: fixed assets for own activities) .... (�) (�) (�) (�)
11 � Capital subscrito não real. (subscribed capital not paid-up) ... � � � �
12 � Acções próprias ou partes de capital próprias (own shares or � � � �

shareholdings in own equity).
13 � Outros activos (other assets) .................................................. 27 011,69 � 27 011,69 5 561,88
15 � Contas de regularização (prepayments and accrued income) .. 1 691,46 � 1 691,46 720,17
16 � Prejuízo do exercício (losses for the financial period) ........... 141 385,17 � 141 385,17 662,29

                    Total do activo (total assets) ......................... 536 865,30 7 761,51 529 103,79 500 000,00

(Em euros) (in euros)

Passivo e capitais próprios (liabilities and shareholder�s equity) 2003 2002

1 � Débitos para com instituições de crédito (amounts due to credit institutions):

a) À vista (sight deposits) .................................................................................................................... � �
b) A prazo ou com pré-aviso (time or notice deposits) ....................................................................... � �
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(Em euros) (in euros)

Passivo e capitais próprios (liabilities and shareholder�s equity) 2003 2002

2 � Débitos para com clientes (amounts due to customers):

a) Depósitos de poupança (saving deposits) ........................................................................................ � �
b) Outros débitos (other deposits) ......................................................................................................... � �

ba) À vista (sight deposits) ........................................................................................................... � �
bb) A prazo (time deposits) .......................................................................................................... � �

3 � Débitos representados por títulos (debt securities):

a) Obrigações em circulação (outstanding bonds) ................................................................................ � �
b) Outros (others) ................................................................................................................................. � �

4 � Outros passivos (other liabilities) ....................................................................................................... 22 218,47 �
5 � Contas de regularização (accruals and deferred income) .................................................................. 5 168,52 �
6 � Provisões para riscos e encargos (provisions for contingent liabilities):

a) Prov. para pensões e enc. similares (provisions for pensions and similar charges) ....................... � �
b) Outras provisões (other provisions) ................................................................................................. � �

6-A � Fundo para riscos bancários gerais (fund for general banking risk) .............................................. � �
8 � Passivos subordinados (subordinated debt) ........................................................................................ � �
9 � Capital subscrito (subscribed capital) ................................................................................................. 500 000,00 500 000,00

11 � Reservas (reserves) .............................................................................................................................. 1 716,80 �
12 � Reservas de reavaliação (revaluation reserves) ................................................................................... � �
13 � Resultados transitados (earnings carried forward) ............................................................................. � �
14 � Lucro do exercício (profits for the financial period) ......................................................................... � �

              Total do passivo (total liabilities and shareholder�s equity) ..................................... 529 103,79 500 000,00

Rubricas extrapatrimoniais (off-balance sheet items)

2003 2002

Contas extrapatrimoniais (off-balance sheet accounts) ......................................................................... 6 528 555,02 �

O Conselho de Administração (the board of directors): (Assinaturas ilegíveis.) � A Técnica Oficial de Contas (the chartered accoutant),
Sandra Mendes. 3000122896
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4. Empresas � Registo comercial
AVEIRO
AROUCA

CONSTRUÇÕES RAINHA SANTA MAFALDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 401/
950217; identificação de pessoa colectiva n.º 503369420.

Certifico que, a sociedade com a firma em epígrafe, foi objecto do
acto do registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à Of. apresentação n.º 4/
031104.

Cessação de funções de gerente do ex-sócio Adriano Soares Fran-
cisco, em 26 de Setembro de 2003, por renúncia.

Mais certifico que, foram alterados os artigos 3.º e 4.º do seu con-
trato, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado nos termos da escritura-
ção social, é de 24 939,88 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma no valor de 8313,30 euros, pertencente ao sócio
Belarmino Soares Francisco; e duas no valor nominal respectivamen-
te de 8313,29 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António
Dias Gomes e Jaime Azevedo.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, poderá ser
exercida por sócios e não sócios.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada com a assina-
tura conjunta de dois gerentes, sendo porém, bastante e suficiente a
assinatura de apenas um nos actos de mero expediente.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000243647

ARDÓSIAS VALÉRIO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 252/
230390; identificação de pessoa colectiva n.º 502322071.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade comercial
por quotas com a firma em epígrafe, os documentos relativos à pres-
tação de contas referentes aos anos de 1999,2000, 2001 e 2002.

13 de Junho de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 1000243646

AZEVEDO, BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 880;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/031103.

Certifico que, foi constituída entre Carlos Alberto Gomes de Aze-
vedo, casado com Maria do Carmo Martins Gomes, na comunhão de
adquiridos; e Elísio de Azevedo Brandão, solteiro, maior, uma socie-
dade comercial por quotas com a firma em epígrafe, cujo contrato é
o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Azevedo, Brandão, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Vila Nova, freguesia do Burgo, concelho de Arouca,
com o identificação de pessoa colectiva provisória n.º 506735257, e
com o código de actividade n.º 55 401.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como

criar ou encerrar quaisquer outras dependências ou formas de repre-
sentação, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em café, confeitaria, pastelaria e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma de duas
quotas nos valores nominais de 1750 euros, e 1250 euros, pertencen-
tes respectivamente, a cada um dos sócios, Carlos Alberto Gomes de
Azevedo e Elísio de Azevedo Brandão, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal fixando-se o seu montante até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, sendo necessário a assinatura de dois geren-
tes para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos alheios aos interesses sociais, nomeada-
mente, abonações, letras de favor, avales, cauções e responsabilidades
semelhantes.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios. A es-
tranhos porém, depende do consentimento da sociedade, dado por
escrito, tendo os sócios não cedentes o direito de preferência.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000243645

LUÍSA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 463/
970526; identificação de pessoa colectiva n.º 504039601.

Certifico que, a sociedade com a firma em epígrafe, foi objecto de
acto de registo do teor seguinte:

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 6/031112.
Dissolução de sociedade.
Causa: comum acordo dos sócios.
Data da aprovação das contas: 10 de Novembro de 2003, nada

havendo a liquidar ou partilhar.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000243644

A PARCERIA IMOBILIÁRIA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 717/
010911; identificação de pessoa colectiva n.º 505688468.

Certifico que, a sociedade com a firma em epígrafe, foi objecto do
acto de registo do teor seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e à Of. apresentação n.º 4/
031111.

Cessação de funções de gerente do ex-sócio Jorge Eduardo Teixeira
Fernandes, em 11 de Novembro de 2003, por renúncia.

Mais certifico que, foi alterado o artigo 3.º do seu contrato, cuja
redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e com os
demais valores constantes da respectiva escrita, é de 5000 euros e
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corresponde à soma de duas quotas do valor de 2500 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Luís Ferreira Pinto e Nuno Miguel
da Silva Rocha Veleda.

Foi depositado o texto actualizado do contrato.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Carla Go-
mes Ferreira Martins. 1000243643

AVEIRO

A. ÂNGELO SEIXAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2780/
911211; identificação de pessoa colectiva n.º 502661640;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: Of. 11/031024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Horácio Mário Lopes de Seixas, por
ter falecido em 1 de Março de 2000.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690310

RODRIGUES & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5836/
031023; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/031023.

Certifico que, por escritura outorgada em 18 de Setembro de 2003,
de fls. 37 a fls. 38 v.o do livro n.º 3-A, no 1.º Cartório Notarial de
Competência Especializada de Aveiro, foi constituída entre Luís César
da Silva Ribeiro, e Marisa Maria de Almeida Rodrigues, uma sociedade
comercial por quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá
pelo pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rodrigues & Ribeiro, L.da, e tem
a sua sede na Avenida da Força Aérea, 48, 3.º, direito, freguesia de
Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade poderá, mediante simples deliberação da gerên-
cia, 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 ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: realização de actividades artís-
ticas, formação musical e artística, comercialização de instrumentos
musicais e produtos afins.

2 � A sociedade poderá adquirir, livremente participações como
sócia de responsabilidade ilimitada ou participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo cada uma delas a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

As divisões e cessões de quotas entre sócios são livres; a não sócios
depende do consentimento da sociedade, que terá o direito de prefe-
rência em primeiro lugar, cabendo este direito aos sócios não cedentes
em segundo lugar, se aquela não desejar preferir.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, de que esta care-
ça e poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros, desde que aprovados e delibe-
rados em assembleia geral.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690280

A. A. MATOS, MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5392/
020503; identificação de pessoa colectiva n.º 506078094;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: Of. 3, 4 e 5/031023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Ilídio Vale Barros Pereira Dantas,
por renúncia, desde 2 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, foi registada a alteração do pacto e em
consequência alterados o artigo 3.º, n.º 1 e artigo 4.º, que passaram a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 5000 euros, pertencente ao sócio António Adolfo Moreira
Ribeiro de Matos; uma do valor nominal de 4000 euros, pertencente
ao sócio Adolfo Moreira Ribeiro de Matos; e uma do valor nominal
de 1000 euros, pertencente à sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio António Adolfo
Moreira Ribeiro de Matos, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

22 de Janeiro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690093

ANTÓNIO PASCOAL, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 620/
660713; identificação de pessoa colectiva n.º 500025770; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/031023.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 29 de Março de 2003.

7 de Novembro de 2003.� A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690131

TIDMA � TRATAMENTO INFORMÁTICO DADOS
E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3183/
931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503077160; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 18/031022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 30 de Setembro de 2003.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690182
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RIATUR � AUTOMÓVEIS DE ALUGUER SEM CONDUTOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1941/
870504; identificação de pessoa colectiva n.º 501820388;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 4 e inscrição n.º 16; números e data das apresentações: Of.
7, 11 e 13/031022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Fernando António Reis Dias e
Manuel Mário Patoilo Baptista, por renúncia de 17 de Julho de 2003.

Mais certifico que, foi registada a alteração do pacto e em
consequência foi alterado o artigo 6.º, que passou a ter a redacção
seguinte:

6.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, fica afecta ao sócio Carlos Manuel da Silva Pereira de Sousa,
desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690174

MUNDO DA PEQUENADA � JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5720/
030424; identificação de pessoa colectiva n.º 506535681;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: Of. 2, 3 e 5/031022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Sérgio Manuel Neves de Melo e
Rui Marcial Alves Ribeiro de Azevedo Cardoso, por renúncia de 25 de
Julho de 2003.

Mais certifico que, foi registada a alteração do pacto e em
consequência foi alterado o n.º 3 do artigo 4.º, que passou a ter a re-
dacção seguinte:

4.º

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.

Mais certifico que, foi designada gerente, Alexandra Maria Soares
Silva Mendes, por deliberação de 25 de Julho de 2003.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

6 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690077

MISTER CARNES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5740/
030529; identificação de pessoa colectiva n.º 504831429;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/031021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Nuno Miguel Pinto Soares, por re-
núncia desde 3 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, foi registada a designação dos gerentes António
Dias Seabra e Felisbela Marisa Vasconcelos Ribeiro, por deliberação
de 3 de Outubro de 2003.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690050

MEIA LARANJA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3138/
930722; identificação de pessoa colectiva n.º 501080368; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 1/031021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 20 de Outubro de 2003.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690042

ARTIMUS � PROMOÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4708/
991214; identificação de pessoa colectiva n.º 504704753; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/031105.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para
10 016 euros, sendo o aumento de 5008 euros, realizado em dinheiro
e subscrito pelos novos sócios, Telmo Martins Lourenço e mulher,
Maria de Fátima da Conceição Pita Lourenço, cada um com
2504 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º, bem
como o corpo do artigo 1.º e os artigos 2.º, 4.º e 6.º, que passaram a
ter a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma ARTIMUS � Promoção e Marke-
ting, L.da, e tem a sua sede na Rua de Fernão Oliveira, 7, freguesia de
Vera Cruz, concelho de Aveiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de pu-
blicidade, promoção e marketing. Estudos de mercado e artes gráfi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social, é de 10 016 euros, representado
por quatro quotas de 2504 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Joaquim Brito da Silva, Margarida Cardoso Santos Brito da
Silva, Telmo Martins Lourenço e Maria de Fátima da Conceição Pita
Lourenço.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Margarida Ma-
ria Cardoso Santos Brito da Silva e Telmo Martins Lourenço.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta de dois
sócios gerentes, excepto na compra de imóveis, em que é suficiente
apenas a intervenção de um sócio gerente.

6.º

A cessão de quotas carece sempre do consentimento da sociedade,
a quem cabe o direito de preferência na sua aquisição, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690344

COMERLUBE � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5838/
031029; identificação de pessoa colectiva n.º 503827916; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/031111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto e em consequência alterados os artigos 1.º e 2.º
do pacto que passaram a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação COMERLUBE � Actividades
Turísticas, Hoteleiras e Recreativas, L.da, e tem a sua sede na Rua de
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São Martinho, 61, 1.º, esquerdo, freguesia da Glória, do concelho de
Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de actividades ligadas ao
turismo, hotelaria e de animação em geral.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690166

GRÁFICA DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1465/
820310; identificação de pessoa colectiva n.º 501291113;
averbamento n.º 2 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das apresen-
tações: Of. 4, 5, 6, 7, e 9/031028.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Maria Claudete da Silva Gaspar de
Melo Albino, Joaquim António Gaspar de Melo Albino e António
José da Silva Gaspar de Melo Albino, por renúncia de 1 de Agosto de
2003.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690425

ZIGUEZAGUE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1906/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501784799; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 2/031028.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para
10 000 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro e subscrito pelos
sócios na proporção das suas quotas e para reforço das suas quotas,
tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que passa-
ram a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 10 000 euros e encontra-se dividido em três, sendo
duas iguais do valor nominal de 500 euros, uma de cada um dos só-
cios, Ricardo João de Almeida Lopes e Filipe Almeida Lopes, sendo
a outra deste bem próprio dele e sendo outra quota do valor nominal
de 9000 euros, do sócio Manuel Ferreira Lopes.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afec-
ta a todos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas em
conjunto de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690360

CASA DO LARGO (SNACK BAR E LANCHONETE), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1663/
840516; identificação de pessoa colectiva n.º 501505849; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/031027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 20 de Outubro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690468

FERNANDO MAUTEMPO � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4251/
980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504140795; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/031027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do pacto e em consequência foram alterados os artigos 2.º
e 4.º, que passaram a ter a redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional 109, 100, 4.º-B,
freguesia de Aradas, concelho de Aveiro.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e demais
valores constantes da escrita social é de 5000 euros, representado por
duas quotas: uma no valor nominal de 3750 euros, pertencente ao
sócio Fernando Jorge Almeida de Mautempo Coelho; e outra no va-
lor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Cristina
Sarabando Dias Mautempo Coelho.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690336

AQUATRAD � AQUACULTURA E COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3112/
930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503013935; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 1/031027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução, sendo o prazo para a liquidação o legal.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690549

MÁRIO NUNES DA FONSECA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 903/
750124; identificação de pessoa colectiva n.º 500184070; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 13/031024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 8 de Outubro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690328

SOUSAS & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 1209/
790717; identificação de pessoa colectiva n.º 500819599;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: Of. 6 e 7/031024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções do gerente Joaquim Manuel Ribeiro da Concei-
ção, por renúncia de 8 de Outubro de 2003.

Mais certifico que, foi registada a alteração do pacto e em
consequência foi alterado o artigo 6.º, que passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade fica afecta a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral e será remunerada ou não, conforme for
deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.
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3 � Presentemente, a gerência é exercida pelo sócio Artur Lopes
Fernandes.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690140

CENTRAL PARQUE � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4100/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503983160;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: Of. 4 e 5/031024.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação de funções dos gerentes Eusébio Areias de Oliveira e Ma-
nuel Domingos de Sousa Pinho, por renúncia de 14 de Abril de 2003.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690298

ARMANDO & LÚCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4323/
980706; identificação de pessoa colectiva n.º 504199439; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/031024.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para
44 939,90 euros, sendo o aumento realizado em dinheiro e subscrito
pelos sócios em partes iguais e para reforço das suas quotas, tendo em
consequência sido alterado o artigo 3.º, que passou a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 44 939,90 euros, totalmente subscrito e rea-
lizado e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 22 469,95 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Foi depositado o texto completo do estatuto na redacção actuali-
zada.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Loura Martins. 2003690301

ZECASOL � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5833/
031021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
031021.

Certifico que, por escritura outorgada em 21 de Outubro de 2003,
de fls. 143 a fls. 144 v.o do livro n.º 255-A, no Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída por
José Diogo Soutinho Sol Fernandes, uma sociedade unipessoal por
quotas, com a denominação em epígrafe, que se regerá pelo pacto
social seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ZECASOL � Produção de Espec-
táculos, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Praceta do Dr. Alberto
Souto, 13, 1.º, freguesia de Vera Cruz, concelho e cidade de Aveiro.

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 e criar agências, sucursais, filiais ou outras
formas locais de representação, em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, realização e agenciamento
de eventos e espectáculos; aluguer de equipamento de som, luz, vídeo
e multimédia profissional, aluguer de grupos geradores de corrente e
palcos móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio José Diogo Soutinho Sol Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até
ao montante global igual a cinquenta vezes o capital social.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando esta
deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que por ele
sócio forem fixadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio José Diogo Soutinho Sol
Fernandes, desde já nomeado gerente, ou a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá 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.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar
de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo e a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo de
sociedade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social,
despesas estas que a sociedade assume logo que definitivamente ma-
triculada.

5 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690069

ANTÓNIO BASTOS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 5837/
031024; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/031024.

Certifico que, por escritura outorgada em 24 de Outubro de 2003,
de fls. 33 a fls. 35 do livro n.º 256-A, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi constituída entre
António Alberto de Bastos dos Santos, e Fernando Jorge Martins da
Silva, uma sociedade comercial por quotas, com a denominação em
epígrafe, que se regerá pelo pacto seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Bastos & Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marco, 19, freguesia de
São Bernardo, concelho de Aveiro.

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 comercialização, reparação e
manutenção de veículos automóveis.

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
António Alberto de Bastos dos Santos e Fernando Jorge Martins da
Silva.
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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 é
necessária a intervenção 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.

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.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a vinte 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar o capital social de-
positado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da so-
ciedade, instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens
móveis, designadamente equipamentos e veículos automóveis, incluin-
do por contratos leasing e ALD, e tomar de arrendamento 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.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Loura Martins. 2003690158

ÍLHAVO

FRIUS � TERMOMECÂNICA E ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Rua de D. Manuel Trindade Salgueiro,
Centro Comercial Caracas, lojas 29 e 30, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1249/
000727; identificação de pessoa colectiva n.º 504482696; número
e data da apresentação: 1/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Pelo averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, renunciou à gerência,
Maria Fernanda Mateiro das Neves Mónica, por carta datada de 30 de
Outubro de 2003.

10 de Outubro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 2002981906

EMURBAL � EMPREENDIMENTOS URBANOS, L.DA

Sede: Rua da Lagoa, 23, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 116/
770509; identificação de pessoa colectiva n.º 500642206; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 3/031107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
redenominação, renominalização, aumento de capital em mais
36 150$, por incorporação de reservas e consequente alteração par-
cial do pacto:

ARTIGO 3.º
Capital: 75 000 euros.
Sócios e quotas: António Augusto Lourenço Borralho; António

Ramos Bartolomeu; António Ferreira Bartolomeu; IMPAR � Indús-
trias de Madeiras e Parquetes, S. A., cada um com uma quota de
15 000 euros; e Virgília da Conceição da Rocha Lourenço; Maria Dulce
Lourenço Borralho; António Augusto Lourenço Borralho; Paula Maria
Lourenço Borralho; Maria da Graça Lourenço Borralho; Virgília
Leonor Lourenço Borralho Gomes; e Constança Manuela Lourenço
Borralho, cada um com uma quota de 15 000 euros, em comum e sem
determinação de parte ou direito.

Foi feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

7 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Men-
des da Cruz. 2002981922

VIRITA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de D. Duarte, 46-A, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 729/
940322; identificação de pessoa colectiva n.º 503167606; número
e data da apresentação: 1/031112.

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

Dissolução de sociedade.
Prazo para a liquidação: no prazo de três anos, a partir de 10 de

Novembro de 2003.
Sócia liquidatária nomeada: Elvira Maria Fernandes Correia Matos.

12 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Men-
des da Cruz. 2002981930

JOSÉ LUÍS VALENTE, L.DA

Sede: Rua do Dr. Celestino Gomes, 36, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1190/
030100; identificação de pessoa colectiva n.º 504799452; número
e data da apresentação: Of. 1/031111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Pelo averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, renunciou à gerência, José
Luís de Jesus Valente.

Data: 13 de Outubro de 2003.

11 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Men-
des da Cruz. 2002981949
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CROVAM � ARRAN, INDÚSTRIA DE COMPONENTES
AUTO, S. A.

Sede: Estrada da Mota, Gafanha da Encarnação, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 2/830201;
identificação de pessoa colectiva n.º 501350721; inscrição n.º 23;
número e data da apresentação: 4/031113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuada a
alteração parcial do pacto, por escritura outorgada em 31 de Outubro
de 2003, a fls. 106 do livro n.º 367-H do 18.º Cartório Notarial de
Lisboa, a qual altera os seguintes artigos:

Denominação: CROVAM � Arran, Indústria de Componentes
Auto, S. A.

Objecto: produção de componentes para a indústria, designadamente
automóvel, comercialização de ferramentas, equipamentos e compo-
nentes.

Capital: 1 800 000 euros, representado por 360 000 acções, no
valor nominal de 5 euros cada, nominativas ou ao portador e reci-
procamente convertíveis, com títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000,
2000, 5000 e 10 000.

Administração: conselho de administração composto por três ou
sete membros, eleitos trienalmente, com a faculdade de reeleição, o
qual designará de entre eles, o presidente.

Forma de obrigar:
1 � Com a assinatura do presidente do conselho de administração

ou de dois administradores.
2 � O presidente do conselho de administração poderá constituir

mandatários ou procuradores para a realização de actos específicos,
uma ou mais vezes.

Fiscalização:
Conselho fiscal, composto por três membros, um dos quais será o

presidente, eleito pelos seus pares, ou fiscal único, eleito em assembleia
geral, por períodos de três anos, sendo permitida a sua reeleição.

Foi feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada, na
pasta respectiva.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002981990

PADARIA E PASTELARIA PRAIA BARRA OITENTA
E NOVE, L.DA

Sede: Praia da Barra, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 412/
900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502276843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 27 à apresentação n.º 2/031113.
Nomeação de gerente.
Nomeado: Evangelista Francisco Reverendo.
Data: 15 de Outubro de 2003.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002981965

PADARIA E PASTELARIA PRAIA BARRA OITENTA
E NOVE, L.DA

Sede: Praia da Barra, Gafanha da Nazaré, Ílhavo

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 412/
900125; identificação de pessoa colectiva n.º 502276843.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e à Of. apresentação n.º 1/
031113.

Renúncia à gerência por parte de Olívia Maria Catarino Praia
Fradinho.

Data: 8 de Setembro de 2003.

13 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 2002981973

OLIVEIRA DO BAIRRO

LAR IDOSOS QUINTA DA GALA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 1081; identificação de pessoa colectiva n.º 506700976;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3 e 4/031119.

Certifico que, foram registados:
A cessação de funções de gerente de José Joaquim Pinto Coelho,

por renúncia de 3 de Novembro de 2003, e a alteração parcial do pac-
to social, alterando-se os artigos 3.º e 4.º, ficando o pacto social com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social nominal inteiramente realizado em dinheiro, já
entrado na caixa social, é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas dos sócios: uma no valor nominal de 4000 euros,
pertencente ao sócio Mário Alberto Simões Cavaleiro; e uma no valor
nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Graça Maria Pacheco
Gândara Cavaleiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente e com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um gerente, sócio ou não.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura do gerente, já nomeado anterior-
mente, Mário Alberto Simões Cavaleiro.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925760

FERNANDO, NEVES & DIAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira do Bairro. Matrícula
n.º 889; identificação de pessoa colectiva n.º 505466538; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031117.

Certifico que, foi registado o aumento de capital de 5000 euros para
51 000 euros, integralmente realizado em dinheiro.

Alterado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 51 000 euros, dividido em três quotas iguais de 17 000 euros cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Ferreira Martins,
Fernando Dinis Claro Dias e Modesto Nicho Simões das Neves.

Foi depositado o pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria do Carmo Tavares
de Oliveira Pereira. 2004925728

OVAR

LUSO LOJA � COMÉRCIO DE TAPEÇARIAS
E ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2669/
031021;  inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031021.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre, Lusotufo � Indústrias Têxteis Irmãos Rolas, S. A., com sede no
lugar do Monte, Cortegaça, Ovar; e Marques, Monteiro & Soares, L.da,
com sede na Rua de Olívia e Florindo Cantinho, 290, Cortegaça, Ovar,
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luso Loja � Comércio de Tapeçarias
e Artigos de Decoração, L.da
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte, Cortegaça, Ovar.

ARTIGO 3.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sede para outro local dentro do concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio de tapeçarias e artigos de
decoração.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros, representado por duas quotas,
sendo uma do valor nominal de 4900 euros da sócia, Lusotufo �
Indústrias Têxteis Irmãos Rolas, S. A.; e outra de 100 euros da sócia,
Marques, Monteiro & Soares, L.da

§ único. O capital social encontra-se totalmente realizado.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
três gerentes, sócio ou não, a serem eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, Fernando da Silva Mar-
ques Rola, casado, residente na Rua Praia de Brito, 250, rés-do-chão,
frente, bloco D, São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia; Pedro Bruno
Silva Marques Rola, casado, residente na Rua Pedras da Maré, 780,
3.º, esquerdo, São Félix da Marinha, referida; e Luís Manuel Rola
França, casado, Rua da Lavoura, Edifício Vila Nova, 10, 1.º, direito,
Cortegaça, Ovar.

ARTIGO 7.º

1 � Os gerentes poderão delegar nalgum ou nalguns deles, 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
categoria de actos.

3 � Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações de letras de favor ou quaisquer outros actos estra-
nhos aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

Qualquer gerente poderá comprar, permutar e vender viaturas au-
tomóveis e, para tal efeito, proceder aos competentes registos nas
Conservatórias, assinando todos os documentos que se tornem neces-
sários para os indicados fins.

ARTIGO 9.º

A sociedade, por simples deliberação da gerência poderá adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo a participação em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liquidatári-
os os sócios, se de outra forma não for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua cons-
tituição designadamente as desta escritura, seu registo e demais despe-
sas que lhe sejam inerentes.

2 � A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade fi-
cando desde já qualquer um dos gerentes autorizado a efectuar o le-
vantamento necessário para fazer face às despesas de constituição e
arranque da sociedade.

ARTIGO 13.º

Fica estabelecido como competente o foro da Comarca de Ovar,
para qualquer questão emergentes deste contrato.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Pereira Pereira Jorge. 2002424675

N. A. N. SOM � COMERCIALIZAÇÃO
E ALUGUER DE EQUIPAMENTO DE SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2671/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/031031.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída en-
tre Jorge Manuel Gonçalves Nogueira, casado com Olívia Maria Gui-
marães Ferreira Martins Nogueira, na comunhão de adquiridos; José
António Correia Neves, casado com Nancy Glória Alves Andrade
Neves, na comunhão de adquiridos; e Eder Wilson Alves Andrade,
casado com Ana Paula Dias da Silva, na comunhão de adquiridos, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma N. A. N. SOM � Comercialização e
Aluguer de Equipamento de Som, L.da, e tem a sua sede na Zona In-
dustrial de Ovar, Rua do Brasil, lote 9-B, em Ovar.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e aluguer de equipa-
mento de som.

3.º

O capital social é de 15 000 euros, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, de 5000 euros
cada, uma de cada sócio.

4.º

Mediante deliberação da assembleia geral, podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital, até ao montante global
igual a 150 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por quem, sócio ou não,
for designado em assembleia geral, sem prejuízo do disposto no
n.º 2 deste artigo.

2 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios.
3 � A sociedade vincula-se pela intervenção conjunta de dois ge-

rentes.
6.º

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, pode ser amortiza-
da qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou qualquer outra

forma de apreensão forçada;
c) Quando qualquer quota for cedida a terceiros, sem consentimen-

to da sociedade.
2 � A contrapartida da amortização será determinada segundo o

último balanço aprovado, salvo os casos em que a lei preveja impe-
rativamente outro valor.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Pereira Pereira Jorge. 2006002082

ESMORIZTUR � ALUGUER DE VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2670/
031027; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/031027.

Certifico que, pela apresentação supra referida, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação ESMORIZTUR � Aluguer de
Viaturas, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Rua da Estrada Nova, 1096, em Esmoriz,
concelho de Ovar.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração a so-
ciedade poderá mudar a sua sede para outro local do mesmo concelho
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ou de concelho limítrofe ao de Ovar, bem como poderá criar, trans-
ferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas de
representação social.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o aluguer de veículos automóveis.

ARTIGO 4.º

Contratos de Associação

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade poderá
associar-se com outras pessoas jurídicas, nomeadamente em novas
sociedades, consórcios, associações em participação e agrupamentos
complementares de empresas, bem como adquirir participações so-
ciais (quotas ou acções) em quaisquer sociedades de responsabilidade
limitada qualquer que seja o seu objecto social.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

Capital

1 � O capital social, é de 50 000 euros, representado por
10 000 acções ao portador de valor nominal de 5 euros cada uma,
subscrito e totalmente realizado.

2 � Sempre que os aumentos de capital social sejam realizados em
dinheiro, os accionistas têm o direito de preferência na subscrição de
novas acções proporcionalmente ao número das que já possuírem.

3 � Qualquer aumento de capital fica dependente de autorização
expressa da assembleia geral tomada por maioria qualificada de 75%
do capital.

ARTIGO 7.º

Acções

1 � As acções, representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500,
1000 e 5000 acções, serão nominativas ou ao portador, podendo ser
reciprocamente convertíveis a todo o tempo a solicitação dos accio-
nistas com deliberação maioritária tomada em assembleia geral.

2 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das ac-
ções conterão as assinaturas de dois administradores apostas por chan-
cela ou reproduzidas por meio mecânicos.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � É livremente permitida a transmissão de acções nominativas
quando feita a favor de pessoas que já sejam accionistas com acções
averbadas ou de descendentes e ascendentes do accionista transmitente.

2 � Em todas os demais casos, a transmissão de acções
nominativas carece sempre do consentimento do conselho de ad-
ministração, após parecer do fiscal único.

3 � O accionista que pretender alienar acções nominativas terá de
participar o facto ao conselho de administração, por meio de carta
registada com aviso de recepção, indicando o número de acções que
pretende alienar, as condições de preço e de pagamento oferecidas e
o nome e morada do adquirente.

4 � O conselho de administração, após colher o parecer do fiscal
único, nos 30 dias posteriores à recepção do aviso e também pela
mesma via, comunicará ao accionista a concessão ou recusa do con-
sentimento.

5 � Se o conselho de administração não se pronunciar no prazo de
consignado no número anterior, entende-se que o accionista é livre de
alienar as suas acções nas condições que por si foram enunciadas.

6 � No caso de recusar consentimento, a sociedade obriga-se a
adquirir as acções por si própria ou por outra pessoa, nos termos
previstos no artigo 329.º, n.º3, alínea c) do Código das Sociedades
Comerciais.

ARTIGO 9.º

Acções próprias

1 � É permitida à sociedade adquirir acções próprias e realizar
sobre elas as operações que se mostrarem convenientes aos interesses

sociais, nos termos dos artigos 316.º a 325.º do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � As acções próprias detidas pela sociedade não dão direito a
voto nem a percepção de dividendos.

ARTIGO 10.º

Obrigações

1 � A sociedade pode emitir obrigações, nominativas e ou ao
portador, nos termos das disposições legais aplicáveis e nas condições
fixadas pela assembleia geral.

2 � Aos títulos, definitivos ou provisórios, representativos das
obrigações, será aplicável o disposto no n.º 2 do artigo 7.º destes es-
tatutos.

3 � Por deliberação do conselho de administração e dentro dos
limites estabelecidos no artigo 354.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, poderá a sociedade adquirir obrigações próprias e realizar sobre
elas todas as operações convenientes aos interesses sociais, nomeada-
mente proceder à sua conversão ou amortização.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direito
a voto.

2 � As pessoas que, não sendo accionistas com direito a voto,
exerçam cargos de membros da mesa da assembleia geral, do conselho
de administração ou do fiscal único, embora não possam votar, pode-
rão discutir, fazer propostas e intervir nos trabalhos da assembleia.

3 � Os accionistas sem direito a voto e que não exerçam os car-
gos referidos no n.º 2 não poderão assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Direito de voto

1 � Têm direito a voto os accionistas que reunam cumulativa-
mente, as seguintes condições:

a) Serem titulares de pelo menos, 100 acções;
b) Terem esse número mínimo de acções averbadas, registadas ou

depositadas nos cofres da sociedade ou em estabelecimento bancário,
desde o décimo dia anterior ao da reunião da assembleia geral, deven-
do neste último caso, dar conhecimento desse depósito à sociedade, e
dele fazer prova, até 3 dias antes da mencionada reunião.

2 � Os accionistas que não possuam o número mínimo de acções
referidas no n.º 1, alínea a), podem agrupar-se, de forma a completá-
-lo, devendo, nesse caso, fazer-se representar por um só deles, cujo
nome será indicado em carta registada, ao presidente da mesa, devi-
damente assinada, e por aquele recebidas até 2 dias antes do designado
para a reunião.

3 � As acções dos accionistas que pretendam agrupar-se devem
encontrar-se nas condições previstas no n.º 1, alínea b), sem o que o
agrupamento não funcionará.

4 � Cada lote de 100 acções confere direito a um voto, não ha-
vendo limitações ao número de votos de que cada accionista pode
dispor nas assembleias gerais.

ARTIGO 13.º

Representação de accionistas e quóruns

1 � Os accionistas com direito a voto poderão fazer-se represen-
tar nas assembleias gerais pelos membros do conselho de administra-
ção ou por outros accionistas com direito a voto, ou por cônjuge,
ascendente ou descendente bastando para a prova de representação
uma carta devidamente assinada, dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, até à véspera do dia designado para a reunião.

2 � A assembleia geral funcionará validamente em primeira
convocatória se estiverem presentes ou representados accionistas que
detenham acções correspondentes a mais de metade do capital social.

3 � Em segunda convocação a assembleia pode deliberar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou repre-
sentados e o quantitativo de capital a que as respectivas acções
correspondem.

4 � A validade das deliberações depende tão só de serem tomadas
por maioria absoluta dos votos presentes ou representados, salvo os
casos das deliberações em que a lei ou disposições deste contrato exi-
jam outra maioria.
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ARTIGO 14.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e por
um ou dois secretários, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Periodicidade das assembleias gerais

1 � As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que a lei o
determine, a pedido do conselho de administração ou do fiscal único,
ou a requerimento de accionistas que possuam acções correspondentes,
pelo menos, ao mínimo do capital exigido por lei, para tal efeito.

2 � O requerimento da assembleia geral deve ser dirigido ao pre-
sidente da mesa e, além de devidamente fundamentado, deve indicar,
com precisão os assuntos a incluir na ordem de trabalhos.

3 � Recebido o requerimento, o presidente da mesa, desde que o
considere justificado, deverá proceder à elaboração da convocatória e
solicitar ao conselho de administração que proceda à sua publicação
dentro dos prazos e nos termos legais.

ARTIGO 16.º

Convocação e local de reunião da assembleia geral

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada nos
termos previstos nos n.os 3 e 4 do artigo 377.º do Código das Socie-
dades Comerciais, se e quando as acções forem nominativas.

2 � As assembleias gerais devem ter lugar na sede social, a não ser
que as instalações desta não permitam a reunião em condições
satisfatórias, caso em o presidente da mesa pode escolher outro local
da comarca onde se encontra a sua sede.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 17.º

Composição, reuniões e deliberações
do conselho de administração

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração, composto por três membros, desempenhando um
deles, designado pela assembleia, as funções de presidente e estando
todos dispensados de prestar caução.

2 � A alteração no número de membros do conselho de adminis-
tração carece de autorização prévia da assembleia geral tomada por
maioria qualificada de 75% do capital social.

3 � A eleição dos administradores deve ser aprovada por votos
correspondentes a 75% do capital social.

4 � Ao presidente cabe convocar e dirigir as reuniões do conselho
de administração, competindo-lhe ainda coordenar os trabalhos res-
pectivos.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar, nas reu-
niões do conselho de administração, por outro administrador, medi-
ante simples carta dirigida ao presidente.

6 � Ocorrendo uma vaga no conselho de administração, será ela
preenchida até à primeira assembleia geral por um novo membro
designado pelo próprio conselho de administração.

7 � O conselho de administração reunirá sempre que o exijam os
interesses da sociedade, e pelo menos, trimestralmente, só podendo
funcionar se se encontrar presente ou representada a maioria dos
administradores em exercício.

8 � Os administradores não podem, sem autorização da assembleia
geral, exercer por conta própria ou alheia, actividade concorrente com
a da sociedade.

9 � Não poderão ser eleitos administradores, ou continuar a inte-
grar o conselho de administração pessoas que directamente, como
mandatários ou gerentes de outra sociedade que esteja ou passem a
exercer actividade total ou parcialmente idêntica à sociedade.

ARTIGO 18.º

Competências do conselho de administração

Compete ao conselho de administração exercer os mais amplos
poderes, representando a sociedade em juízo e fora dele, activa e
passivamente, assim como praticar todos os actos tendentes à reali-
zação do objecto social, e em especial:

a) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo
veículos, bem como deliberar, nos termos do artigo 4.º dos presentes
estatutos, que a sociedade se associe com outras pessoas jurídicas ou
adquirir participações sociais em quaisquer sociedades de responsabili-
dade limitada, mesmo com o objecto social distinto do da sociedade;

b) Adquirir bens imóveis e tomar de arrendamento ou trespasse,
estabelecimentos de e para a sociedade;

c) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer
outras operações de crédito;

d) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

e) Delegar num ou mais administradores, nos termos da lei, a ges-
tão corrente dos negócios da sociedade;

f) Propor acções e comprometer-se em árbitros, confessar, desistir
e transigir em quaisquer pleitos ou acções;

g) Praticar todos os demais actos e operações relativas ao objecto
social e que não caibam na competência atribuída a outros órgãos
sociais;

h) Para alienar ou onerar bens imóveis, qualquer que seja o seu valor,
e bens móveis do imobilizado corpóreo superior a 25% do capital
social, o conselho de administração necessita de autorização prévia
da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um dos administradores no uso dos poderes

delegados pelo conselho de administração, em deliberação por este
tomada, e nos limites desses poderes;

c) Pela assinatura de um mandatário ou mais mandatários consti-
tuídos nos termos referidos na alínea d) do artigo 18.º destes estatu-
tos por deliberação tomada pelo conselho de administração;

d) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário com
poderes para o acto, designados em deliberação tomada pelo conse-
lho de administração.

2 � O disposto no número anterior, não se aplica aos actos de
mero expediente, em que é suficiente a assinatura de qualquer mem-
bro do conselho de administração ou mandatário nos limites do man-
dato.

ARTIGO 20.º

Fiscalização

A fiscalização de todos os negócios e actos sociais incumbe a um
fiscal único e a um fiscal suplente, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Remuneração dos órgãos sociais

A atribuição das remunerações aos membros dos órgãos sociais, com
excepção do fiscal único que exercer funções de revisor oficial de
contas, compete à assembleia geral ou a uma comissão de vencimen-
tos, composta por três membros, eleita pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Apreciação anual e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

Ano social e lucros

1 � O ano social corresponde ao ano civil, sendo dado balanço
com referência a 3 de Dezembro, o qual, com os demais documentos
de contas previstas na lei, devem ser submetidos à apreciação da
assembleia geral durante os três primeiros meses do ano civil subse-
quente.

2 � O relatório do conselho de administração deve obedecer aos
requisitos do artigo 66.º do Código das Sociedades Comerciais, deven-
do conter, além do mais, a proposta de aplicação dos resultados devi-
damente fundamentada.

3 � Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem legal para a constituição ou reintegração da reserva le-
gal e as importâncias que a assembleia geral entender afectar a outras
reservas ou à realização de outros fins de interesse da sociedade, serão
distribuídos entre os accionistas, na proporção das acções de que se-
jam titulares.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.
2 � Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários, nos ter-

mos do artigo 151.º do Código das Sociedades Comerciais, os mem-
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bros do conselho de administração que estiverem em exercício aquando
da dissolução.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

1 � O conselho de administração, o fiscal único e os membros da
mesa da assembleia geral são eleitos pelo período de quatro anos, sendo
permitida a sua reeleição, no todo ou em parte, uma ou mais vezes.

2 � Se uma pessoa colectiva for eleita para membro do conselho
de administração deve nomear uma pessoa singular para exercer o
cargo de administrador, respondendo a pessoa colectiva, solidariamen-
te, com a pessoa singular designada, pelos actos desta.

ARTIGO 25.º

Disposição transitória

Os órgãos sociais cujo mandato terminará na assembleia geral anu-
al a realizar até 31 de Março de 2007, ficam constituídos da seguinte
forma:

Mesa da assembleia geral:
Presidente � David Pereira Soares, contribuinte fiscal n.º 139547738,

casado, residente na Rua do Padre Manuel Dias Costa, 143, freguesia
de Esmoriz, concelho de Ovar;

Secretário � Jorge Paulo Cascais Soares, contribuinte fiscal
n.º 164495045, casado, residente na Praceta de Vasco de Ataíde, 1.ª,
cabana, esquerda, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

Conselho de administração:
Presidente � Fernando Cascais Soares, contribuinte fiscal

n.º 171528441, residente na Rua do Padre Manuel Dias Costa, 143,
freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar;

Administrador � António Jorge Cascais Soares, contribuinte fiscal
n.º 164495045, casado, residente na Rua dos Relvas, 64, freguesia de
Esmoriz, concelho de Ovar;

Administrador � Aníbal José Alves Rodrigues Ferreira, contribuinte
fiscal n.º 103418539, casado, residente na Rua da Casela, 354, 3.º,
direito, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

Fiscal único:
Efectivo � Américo Agostinho Martins Pereira, contribuinte fis-

cal n.º 158938380, revisor oficial de contas n.º 877, casado, com
escritório profissional na Rua de Cristóvão Pinho Queimado, 9, 1.º,
esquerdo, em Aveiro.

Suplente � António Rodrigues Neto, revisor oficial de contas
n.º 857, casado, com escritório na Rua de Manuel Firmino, Edifício
Veneza, 52, 8.º-AZ, em Aveiro, em representação da ��Jorge, Silva,
Vítor, Neto, Fernandes & Associados�, Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas, com o n.º 92.

Conferida, está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Rosa Maria
Pereira Pereira Jorge. 2002424942

SANTA MARIA DA FEIRA

PAULINO GOMES, L.DA

Sede: Vendas Novas, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 687/680412; identificação de pessoa colectiva n.º 500213186;
número da prestação de contas: 2509; data do depósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243784

AVELINO RIBEIRO & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Penoucos, Fiães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2635/890117; identificação de pessoa colectiva n.º 502093560;
número da prestação de contas: 2508; data do depósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243782

SALVICORK � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Rua do Rapigo, 250, Mozelos, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5601/980703; identificação de pessoa colectiva n.º 504221256;
número da prestação de contas: 2507; data do depósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243780

LUDOPARQUE � ANIMAÇÃO E LAZER, S. A.

Sede: Europarque, Espargo, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícu-
la n.º 5390/980205; identificação de pessoa colectiva n.º 504090313;
número da prestação de contas: 2506; data do depósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243778

CARPINTARIA FERREIRA & AZEVEDO, L.DA

Sede: Rua das Caniças, 162, São João de Vêr,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5404/980216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155679; número da prestação de contas: 2505; data do de-
pósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243776

LAUREANO & MARQUES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta do Areeiro, Rua 12, 324, Edifício L.M., 6,
São João de Vêr, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4643/960304; identificação de pessoa colectiva
n.º 503602582; número da prestação de contas: 2504; data do de-
pósito: 020729.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243774

LUÍS PIRES � SERVIÇOS E INSTALAÇÃO
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Professor Vicente Reis, Arrifana, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5489/980401; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503856045; número da prestação de contas: 2501; data do depó-
sito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243773

LUNIK � FÁBRICA DE CALÇADO, S. A.

Sede: Zona Industrial do Cavaco, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5061/970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503856045;
número da prestação de contas: 2500; data do depósito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243770

J E S � ROLHAS E CORTIÇA, L.DA

Sede: Travessa do Boco II, 236-A, Lourosa,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5147/970709; identificação de pessoa colectiva n.º 504007360;
número da prestação de contas: 2499; data do depósito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243768

JOTA EFE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Carrascal, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2824/040889; identificação de pessoa colectiva n.º 502205130;
número da prestação de contas: 2498; data do depósito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243767

P. C. C. � COMPANHIA PORTUGUESA DE CORTIÇA, L.DA

Sede: Souto, Santa Maria de Lamas, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3425/920205; identificação de pessoa colectiva n.º 502703253;
número da prestação de contas: 2497; data do depósito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243766

IMORUBRU � CONSTRUÇÕES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Sede: Lugar do Cercado, à Rua 8, 72, Paços de Brandão,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5259/971104; identificação de pessoa colectiva n.º 504054724;
número da prestação de contas: 2493; data do depósito: 020725.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243765

N E N � CORTIÇAS, L.DA

Sede: Travessa da Madriga, 35, Lourosa, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6856/010523; identificação de pessoa colectiva n.º 505396386;
número da prestação de contas: 2492; data do depósito: 020725.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243764

LAVA E PERFUMA, L.DA

Sede: Rua do Valado, 100, São Paio de Oleiros,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 3770/930420; identificação de pessoa colectiva n.º 502978937;
número da prestação de contas: 2491; data do depósito: 020724.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243760

ENPROSEG � CONSULTORIA DE ENGENHARIAS
DE PROJECTO E SEGURANÇA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5100/970604; identificação de pessoa colectiva
n.º 504038206; depósito n.º 2390; data: 20020703.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243758

CONSTRUTORA IZALCO, L.DA

Sede: Rua do Souto, Nogueira da Regedoura, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2329/870803; identificação de pessoa colectiva
n.º 501861688; número da prestação de contas: 2490; data do de-
pósito: 020724.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243756

PANTERAMOLDES � INDÚSTRIA DE MOLDES
E MAQUETES DO NORTE, L.DA

Sede: Pedras, Milheiros de Poiares, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6046/990706; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504184164; número da prestação de contas: 2489; data do depó-
sito: 020724.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243753

MFF � MOREIRA, FONTES & FERREIRA
SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua Particular do Casal, 77, Argoncilhe,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6172/991102; identificação de pessoa colectiva n.º 504683039;
número da prestação de contas: 2488; data do depósito: 020723.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2000.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243752

PIEDADE � INVESTIMENTOS, S. G. P. S., S. A.
Sede: Rua do Padre Manuel Francisco de Sá, 147, Fiães,

Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 6546/000829; identificação de pessoa colectiva n.º 504910078;
número da prestação de contas: 2487; data do depósito: 020723.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000243749

ENCOSTARRÁBIDA � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4570/951229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503576280; depósito n.º 2334; data: 20030702.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe, os
documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243748

ROHDE � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADO
LUSO-ALEMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 922/740604; identificação de pessoa colectiva n.º 500235244;
depósito n.º 2340; data: 20020704.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas consolidadas do ano
de exercício de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243747

ROHDE � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE CALÇADO
LUSO-ALEMÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 922/740604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500235244; depósito n.º 2399; data: 20020704.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243746

ANÍBAL PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2622/890109; identificação de pessoa colectiva
n.º 502090898; depósito n.º 2384; data: 20020703.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243794

CONSTRUÇÕES IRMÃOS MANAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2755/890503; identificação de pessoa colectiva
n.º 502155400; depósito n.º 2410; data: 20020704.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243792

CONSTRUÇÕES AQUILES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4355/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503394696; depósito n.º 2411; data: 20020704.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

27 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243791

PAULO BRANDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4475/950814; identificação de pessoa colectiva
n.º 503526088; depósito n.º 2398; data: 20020704.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243790

ÂNGELO GOMES DA ROCHA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6264/000125; identificação de pessoa colectiva
n.º 504791125; depósito n.º 2396; data: 20020703.
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Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243789

J. ROCHA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4587/960116; identificação de pessoa colectiva
n.º 503576778; depósito n.º 2395; data: 20020703.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243788

ESCOLA DE CONDUÇÃO ULFILANIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 8202/030327; identificação de pessoa colectiva
n.º 506294870; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 31 e 32/031001.

Certifico que, pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente Paulo Miguel da Silva Petiz, por
renúncia.

Data: 25 de Julho de 2003.
Designação de gerente do sócio Vítor Joaquim Neves de Almeida,

residente na Rua Chão D� Água, 401, 2.º, esquerdo, Moselos, Santa
Maria da Feira.

Data: 25 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000173918

ASSOCIAÇÃO DE DADORES BENÉVOLOS
DE SANGUE DE SANTA MARIA DA FEIRA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 31/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503128694; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/
021022.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de: designação dos órgãos
sociais para o biénio de 2002-2003.

Data: 7 de Junho de 2002.
Presidente: Manuel Serafim Reis, casado e residente na Avenida de

5 de Outubro, Santa Maria da Feira.
Primeira vice-presidente: Maria Dorinda Reis Vieira Oliveira

Henriques, casada e residente na Rua de Alfredo Henriques, Escapães.
Segunda vice-presidente: Emília Fátima Alves de Sá, casada, resi-

dente em Carvalhal, Romariz.
Primeiro-secretário: Albano Dias Santos, casado, residente na Tra-

vessa da Gândara, 8, Sanfins.
Segunda-seccretária: Maria Julieta Oliveira Santos Vanzeler, casada

e residente em Aldeiro, Lourosa.
Tesoureiro: Domingos Vieira Martins, casado, residente na Rua Nova

de Ordonhe, 287, Argoncilhe.
Vogais: Rosa Prazeres Moreira Rocha, casada, residente na Rua

Nova, Espargo; Óscar Manuel Sá Rodrigues, casado, residente na Rua
das Escolas, 1, Riomeão; e Maria Clara Gomes Campos Brandão,
casada, residente na Rua do Carvalhal, 32, Santa Maria da Feira.

Vogais suplentes da direcção: Maria Madalena Correia; José Gomes
Correia, casados, residentes na Rua do Emigrante, 286, Fornos, Santa
Maria da Feira.

Conselho fiscal:
Presidente: Valdemar Santos Pinho, casado, residente na Gândara,

Milheiros de Poiares.
Vogais: José Almeida Peixoto, casado, residente em Outeiro,

Guisande; e José Soares de Matos, casado, residente na Rua de Roberto
Nunes, Arrifana.

Vogais suplentes do conselho fiscal: Agostinha Anjos Cardoso; e
José Luís Silva Cardoso, casados, residentes na Rua de Almada Ne-
greiros, 95, Arrifana, Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000959415

CONCEIÇÃO ROCHA � FABRICO DE DISPOSITIVOS
MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6597/001004; identificação de pessoa colectiva
n.º 504906178; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: Of. 10 e 11/031006.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de funções
do gerente Filipe Manuel Rocha de Almeida, por renúncia.

Data: 10 de Julho de 2003.

Conferida, está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003847049

L. S. A. � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4805/960812; identificação de pessoa colectiva n.º 503715220; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 37/030708.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de:

Designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002-2004.
Data: 30 de Março de 2002.
Conselho de administração:
Rui Miguel Duarte Alegre, casado, residente na Rua de Meladas,

380, Moselos, Santa Maria da Feira.
Jaime Eduardo Lamego Lopes, casado, residente na Rua do Mártir

São Sebastião, 251, Afurada, Vila Nova de Gaia.
Nelson Manuel Ferreira de Almeida, casado, residente na referida

Rua do Mártir São Sebastião, 251.
Fiscal único efectivo: Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & As-

sociados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida da Liberdade, 245, 8.º-C, Lisboa, representada por César Abel
Rodrigues Gonçalves, casado, revisor oficial de contas, residente em
Casais de Mem Martins, Rua de Bernardo Santareno, 27, ou por
Ricardo Filipe de Frias Pinheiro, casado, revisor oficial de contas,
residente em Lisboa, na Rua de Campolide, 24, 5.º, esquerdo.

Suplente: Belarmino Gonçalves Martins, viúvo, revisor oficial de
contas, residente em Casal da Carregueira, lote 24, Belas, Queluz.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000180213

RAINHO & NEVES, L.DA

Sede: Rua do Souto, 8, São João de Vêr, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1724/820415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501275010; número da prestação de contas: 2502; data do de-
pósito: 020726.

Certifico que, foram depositados na respectiva pasta os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 2001.

27 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 2003863710
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MANUEL GONÇALVES & HENRIQUES, L.DA

(anteriormente MANUEL GONÇALVES & IRMÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7093/010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505578719;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: Of. 10 e 11/021106.

Certifico que, pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções do gerente Germano da Conceição Gonçalves,
por óbito.

Data: 2 de Outubro de 2001.
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: corpo do 1.º e 5.º e artigo 3.º, cuja redacção ac-

tualizada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

Corpo

A sociedade adopta a firma Manuel Gonçalves & Henriques, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 1.575, freguesia
de Guisande, deste concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo cada uma delas a cada um dos sócios Manuel
da Conceição Gonçalves e Manuel Henriques Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Corpo

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, Manuel da
Conceição Gonçalves e Manuel Henriques Gonçalves, desde já no-
meados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um deles nos
serviços de mero expediente.

O texto actualizado do pacto foi depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2003826033

SOLINJECT � COMPONENTES PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 8215/030410; identificação de pessoa colectiva n.º 506552071;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/031003.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial do
contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

3.º

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

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na respectiva pasta.

Conferida, está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000173934

ELECTRO-PAIS, INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 7900/020802; identificação de pessoa colectiva n.º 506043967;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 16/031003.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital social
para 25 000 euros, sendo o aumento de 20 000 euros, realizado em di-
nheiro e subscrito pelos sócios na proporção e em reforço das suas quo-
tas, e a alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 23 750 euros,
pertencente à sócia Maria de Fátima Ferreira Pais; e outra de
1250 euros, pertencente ao sócio Alexandre Manuel de Oliveira Alves.

O texto do pacto social, na sua redacção actualizada, foi deposita-
do na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Margarida Maria
Ferreira Alves da Rocha. 2000173942

CARLA MOTA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5996/990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504312421;
depósito n.º 2393; data: 20020703.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243745

CO2 � SEGURANÇA E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5759/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504298208;
depósito n.º 2389; data: 20020703.

Certifico que, foram depositados na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos referentes à prestação de contas do ano de exercício
de 2001.

Conferida.

24 de Setembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000243744

SÃO JOÃO DA MADEIRA

COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 505/811026; identificação de pessoa colectiva n.º 501214178;
averbamento n.º 1à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20031105.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 21 de 6 de Abril de 2003, de
que consta a cessação de funções do gerente Fernando Alves da Cos-
ta, em 6 de Abril de 2003, por renúncia.

A Conservadora, Maria Adelaide Rodrigues Fernandes dos San-
tos Lima. 2003345868

ADRIANO FONSECA VIEIRA, MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2119/20031105; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 9/20031105.
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Certifico que, Adriano dos Santos Fonseca Vieira, casado com Maria
de Lurdes Ferreira de Almeida Vieira, na separação de bens, natural da
freguesia de Romariz, concelho Santa Maria da Vieira, residente no
lugar da Pedra Verde, freguesia de Milheirós de Poiares, concelho de
Santa Maria da Feira, constituiu uma sociedade unipessoal por quotas,
que vai reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Adriano Fonseca Vieira, Mediação
Imobiliária � Unipessoal, L.da, tem a sua sede na Rua de 5 de Outu-
bro, 395, sala 3, freguesia e concelho de São João da Madeira.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser muda-
da para qualquer outro local no concelho de São João da Madeira.

2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros e correspondente à quota do único sócio de igual montante.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete
a uma pessoa sócia ou não, que for designada em assembleia geral,
sem prejuízo do disposto do n.º 2 do presente artigo.

2 � Fica desde já nomeado gerente o único sócio Adriano dos
Santos Fonseca Vieira.

3 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual de um ge-
rente.

4 � A sociedade poderá constituir mandatários, de acordo com o
estabelecido no Código das Sociedades Comerciais.

5.º

O único sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer ne-
gócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

6.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares até ao
quíntuplo do valor do capital social, se deliberado em assembleia geral.

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, ficando
desde já, o gerente autorizado a, mesmo antes do registo deste con-
trato, proceder ao levantamento do capital social, de modo a fazer
face às despesas de constituição, registo e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345876

RODRIGUES & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1029/910118; identificação de pessoa colectiva n.º 502483300;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20031105.

Certifico que, relativamente à sociedade supra identificada, foi au-
mentado o capital social de 1995,19 euros para 5000 euros, sendo o
aumento de 3004,81 euros realizado por incorporação de reservas
livres, em reforço e na proporção das quotas dos sócios.

Mais certifico que, foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, tendo em consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado por incorpo-
ração de reservas livres e demais valores constantes da escrituração
social, é de 5000 euros, dividido em quatro quotas iguais de 1250 euros,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Joaquim, Teresa Go-
mes, Manuel Rodrigues e Maria da Conceição.

Certifico também que, o texto completo, do contrato na sua re-
dacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

13 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345850

FLEXIPOL � ESPUMAS SINTÉTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 90/640820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500117063; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 30; número e data
da apresentação: 1/20031114.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 86 de 27 de Outubro de
2003, de que consta a recondução dos órgãos sociais para o mandato
de 2003-2005.

Data da deliberação: 27 de Outubro de 2003.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003262539

PROBOL � PRODUTORA DE BORRACHAS TÉCNICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 124/750422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312389; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 2/20031114.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 49 de 18 de Julho de 2003,
de que consta a deliberação de aprovação do projecto de fusão.

Data da deliberação: 18 de Julho de 2003.

21 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003263373

EXTRABITE � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1301/940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503214949;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/20031107.

Certifico que, no impedimento da Conservatória, relativamente à
sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital social de
29 927,88 euros para 60 000 euros, sendo o aumento de
30 072,12 euros, realizado em dinheiro pelos sócios e subscrito: Manuel
Jacinto da Costa Alves, 15 036,06 euros, em reforço da sua quota; e
João Paulo dos Santos Lima, casado com Ana Cláudia Vieira da Costa
Lima, na comunhão de adquiridos; 15 036,06 euros, com a criação de
uma nova quota de igual valor.

Mais certifico que, foi alterado parcialmente o contrato de socie-
dade, tendo em consequência o artigo 4.º ficado com a seguinte re-
dacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e
nos termos da escrituração social, é de 60 000 euros, representado
por três quotas, sendo uma de 30 000 euros, pertencente a Manuel
Jacinto da Costa Alves; uma de 14 963,94 euros, como bem próprio;
e outra de 15 036,06 euros, como bem comum, pertencentes a João
Paulo dos Santos Lima.

Certifico também que, o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Novembro de 2003. � A Notária, Maria Adelaide Esteves
Gonçalves. 2003345892

CHARLINE � TRANSPORTES, VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 676/370618; identificação de pessoa colectiva n.º 500525544;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 1/20031112.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 79 de 2 de Maio de 2003,
de que consta a designação do gerente João Paulo Crava Mendes de
Araújo, casado.

Data da deliberação: 2 de Maio de 2003.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345949
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FRAGOSO & TAVARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1040/910228; identificação de pessoa colectiva n.º 502508310;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, inscrição n.º 15 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 112 e 3/20031110.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 26, de 30 de Setembro de
2003, de que consta:

1 � A cessação de funções dos vogais do conselho de administra-
ção, de Carla Maria Alçada Duarte Quaresma Fernandes Tavares e de
António Carlos Bastos Fernandes Tavares, em 30 de Setembro de
2003, por renúncia.

2 � Designação do vogal do conselho de administração até ao
termo do triénio de 2001-2003 de Francisco Miguel Lima Gomes de
Pinho, divorciado.

Data da deliberação: 30 de Setembro de 2003.

Certifico também que, foi depositada a acta n.º 27, de 15 de Outu-
bro de 2003, de que consta: designação do vogal do conselho de ad-
ministração até ao termo do triénio de 2001-2003 de António José
de Andrade Cardoso Gouveia, casado.

Data da deliberação: 15 de Outubro de 2003.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345922

GRUPO DOS ONZE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 492/600630; identificação de pessoa colectiva n.º 500515239;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 14/20031107.

Certifico que, a sociedade supra identificada, procedeu ao registo
de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

18 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345906

JOSÉ PINHO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 295/631223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500159025; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/
20031107.

Certifico que, a sociedade supra identificada, procedeu ao registo
de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

19 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345914

M. I. L. F. E. P. � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2121/20031107; inscrição n.º 2; número e data da apre-
sentação: 1/20031120.

Certifico que, foi depositada a acta n.º 1 de 19 de Novembro de
2003, de que consta a designação de fiscal único para o quadriénio de
2003-2006.

Efectivo: Ângelo Manuel de Oliveira Couto, casado, revisor oficial
de contas.

Suplente: Alberto Gomes Pereira do Couto, casado, revisor oficial
de contas.

Data da deliberação: 19 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345965

M. I. L. F. E. P. � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 2121/20031107; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
meros e datas das apresentações: 8/20031107 e 1/20031120.

Certifico que, entre Ilídio Neves Moreira Leite e mulher, Eliane
Neves Moreira Leite, casados na comunhão de adquiridos, naturais,
ele da freguesia de Mansores, concelho de Arouca, e ela do Brasil, por
si e ainda em representação legal do seu filho menor, Ilídio Moreira
Leite, natural do Brasil; Fernanda Moreira Leite, solteira, maior,
natural do Brasil; e Ana Paula Moreira Leite, solteira, maior, natural
do Brasil, todos residentes na Avenida dos Bombeiros Voluntários,
348, 8.º, em São João da Madeira, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e participações

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a firma M. I L. F. E. P. � Compra, Venda e
Administração de Imóveis, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e outros locais de representação

1 � A sede social é na Avenida do Brasil, 349-B, freguesia e con-
celho de São João da Madeira.

2 � O administrador único pode mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar filiais,
sucursais ou outras formas de representação, no país ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto social e participações

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, bem como a administração de
bens imóveis.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do referido no número anterior e em so-
ciedades reguladas por leis especiais para, nomeadamente, formar agru-
pamentos complementares de empresas, novas sociedades, consórcios
e associações em participação.

CAPÍTULO II
Capital social e acções

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 150 000 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro no acto da constituição da sociedade.

2 � O referido capital foi subscrito nos seguintes termos:
Ilídio Neves Moreira Leite, 78 000 euros.
Eliane Neves Moreira Leite, 18 000 euros.
Fernanda Moreira Leite, 18 000 euros.
Ana Paula Moreira Leite, 18 000 euros.
Ilídio Moreira Leite, 18 000 euros.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � O capital é representado por 150 000 acções nominativas, de
valor nominal de 1 euro, cada uma.

2 � As acções serão representadas por títulos de 1, 10, 50, 100,
1000 e 5000 acções e estes assinados pelo administrador único, poden-
do a assinatura ser aposta por si ou reproduzida por meios mecânicos.

3 � A transmissão das acções nominativas está subordinada ao con-
sentimento da sociedade e fica estabelecido um direito de preferência
aos restantes accionistas, devendo o respectivo valor ser calculado
pela avaliação do último balanço aprovado.

CAPÍTULO III
Assembleia geral

ARTIGO 6.º

A assembleia geral, regularmente constituída, representa a univer-
salidade dos accionistas, sendo as deliberações vinculativas para todos
eles quando tomadas nos termos da lei e dos estatutos.
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ARTIGO 7.º

Direitos e representações

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí discutir
e votar todos os accionistas que até 5 dias da data marcada para a
reunião, provem ser titulares de acções.

2 � A prova da titularidade de acções será feita pelo averbamento
no livro de registo da sociedade e por documento emitido por insti-
tuição de crédito, atestando que as mesmas estão depositadas em nome
do titular.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Os accionistas poderão fazer-se representar na reunião da

assembleia geral, nos termos da lei.

ARTIGO 8.º

Competência da assembleia geral

Além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competirá em
especial, à assembleia geral:

b) Eleger a respectiva mesa;
b) Eleger o administrador único.

ARTIGO 9.º

Deliberações da assembleia geral

1 � Os accionistas deliberam em assembleias gerais regularmente
constituídas e reunidas, ou nos termos do artigo 54.º do Código das
Sociedades Comerciais.

2 � As deliberações dos accionistas são tomadas nos termos do
artigo 373.º, n.os 2 e 3 do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

Composição da mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral dos accionistas é constituída por um
presidente e por um secretário, eleitos pela assembleia geral, por um
período de quatro anos.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

1 � As assembleias gerais são convocadas sempre que a lei o de-
termine ou o administrador único ou o fiscal único o entendam con-
veniente.

2 � A assembleia geral deve ser convocada quando o requererem
um ou mais accionistas que possuam acções correspondentes pelo
menos, a 5% do capital social.

ARTIGO 12.º

Assembleias gerais ordinárias; periodicidade
e ordem de trabalhos

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas de exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização de

sociedades;
d) Proceder às eleições que sejam da sua competência legal.

ARTIGO 13.º

Convocatórias

As assembleias gerais são convocadas nos termos do artigo 377.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

Votos

A cada acção corresponde um voto.

CAPÍTULO IV

Administração da sociedade

ARTIGO 15.º

A administração da sociedade será exercida por um administrador
único, accionista ou não, conforme decidido em assembleia geral, e
nela eleito por um período de quatro anos reelegíveis, por uma ou
mais vezes, ficando desde já designado, como administrador único,
Ilídio Neves Moreira Leite.

ARTIGO 16.º

Competência

Compete, especialmente ao administrador único:
a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e opera-

ções que se insiram no seu objecto social;
b) Adquirir, onerar alienar quaisquer direitos, bens móveis ou imó-

veis, sempre que o entenda conveniente para a sociedade;
c) Contrair empréstimos e outro tipo de financiamentos e realizar

outras operações de crédito que não sejam vedadas por lei;
d) Representar, em exclusivo a sociedade, de acordo e em confor-

midade com o disposto nos artigos 405.º e 406.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 17.º

Delegações de poderes e mandatários

1 � O administrador único pode constituir mandatários.

ARTIGO 18.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
1 � Pela assinatura do administrador único.
2 � Pela assinatura de um mandatário ou mandatários nos limites

dos respectivos poderes.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

Fiscalização dos negócios da sociedade

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único, que será
revisor oficial de contas ou Sociedades de Revisores Oficiais de Con-
tas, nos termos legais, eleito por um período de quatro anos.

ARTIGO 20.º

A competência do fiscal único é fixada pela lei.

ARTIGO 21.º

A remuneração do fiscal único e do administrador único será fixa-
da pela assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Aplicação dos resultados

ARTIGO 22.º

Aos lucros líquidos apurados em cada exercício será dado o destino
que, sem prejuízo das disposições legais relativas ao fundo de reserva,
for deliberado pela assembleia geral, sob proposta do administrador
único e parecer do fiscal único.

ARTIGO 23.º

Adiantamentos sobre lucros

Nos termos do artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais,
poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros no de-
curso do exercício.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e finais

ARTIGO 24.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 25.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela lei.

ARTIGO 26.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos é competente o
foro da Comarca de São João da Madeira, com expressa renúncia a
qualquer outro.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 2003345884
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ÓPTICA MORAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1445/960905; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707970; número e data da entrega: 1/20031118.

Certifico que, foram depositados os documentos para registo de
prestação de contas relativas ao exercício de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Estrela da Silva
Rodrigues Santos Cunha. 2003345566

BRAGA
AMARES

PLACTOR � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MADEIRAS
E DERIVADOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 423/
000915; identificação de pessoa colectiva n.º 501111004; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/031105.

Certifico que, o capital social foi aumentado de 5000 euros para
25 000 euros, tendo sido alterado o contrato da sociedade, quanto ao
artigo 3.º, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 25 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José de
Sousa Pinheiro Arantes Ramoa. 2002000093

BARCELOS

CONFECÇÕES MIRANDA & MIRANDA, L.DA

Sede: Isqueiro, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 965/
860711; identificação de pessoa colectiva n.º 501687335; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000364870

ROVITUR � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lugar e freguesia de Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2735/
960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503588229; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta
da Silva Pimenta. 2000376487

PADARIA CAMPOS, L.DA

Sede: Levandeira, Bastuço Santo Estêvão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2114/
920911; identificação de pessoa colectiva n.º 502830754; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364772

ZINCOPORTAS, L.DA

Sede: Travessa do Brigadeiro, Vila Frescaínha São Martinho,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2412/
940624; identificação de pessoa colectiva n.º 503240150; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376614

CONFECÇÕES ALFEX � DE ABREU & FERREIRA, L.DA

Sede: Lordelo, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 958/
860701; identificação de pessoa colectiva n.º 501684468; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376479

ARMAZÉM DE MALHAS TÊXTEIS, JOÃO SIMÕES & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Professor Celestino Costa, 553, Barcelinhos,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3030/
970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503923052; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364799

HERFILMEIA � FABRICO DE MEIAS E PEÚGAS, L.DA

Sede: Travessa dos Penedos de Cima, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3242/
980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504176080; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000377211

ATLAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Barrio, Roriz, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2155/
921204; identificação de pessoa colectiva n.º 502912480; data da
apresentação: 20020630.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000442994

COLIMAR � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Corujo, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1394/
881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502052422; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000377041

PORCELANAS LEAL, L.DA

Sede: Igreja, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1720/
900607; identificação de pessoa colectiva n.º 502363924; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2003065903

FÁTIMA & SOUSA, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3840/
20120112; identificação de pessoa colectiva n.º 504937022; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741751

PADARIA E PASTELARIA � LARGO DO APOIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo do Apoio, 30/32, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4902/
20020910; identificação de pessoa colectiva n.º 506291677; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741581

GOMES & MARTINS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4938/
20020214; identificação de pessoa colectiva n.º 505998297; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741573

PEREIRA & BELCHIOR, L.DA

Sede: Portela, Tamel São Fins, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4339/
20010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505575450; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000375065

ESTEVES, ALVES & CARVALHO
COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE COSTURA E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 30, 44 e 48, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3613/
20000207; identificação de pessoa colectiva n.º 504828754; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000375057

AMORIM & AMORIM � EMBALAMENTO TÊXTIL, L.DA

Sede: Vila Nova, Aguiar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4315/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505686848; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000375073

CONFECÇÕES BARROSO, L.DA

Sede: Outeiro, Vila Cova, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4342/
20010822; identificação de pessoa colectiva n.º 505624117; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2003054600

SEQUIADENSEPNEUS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Boucinha, Sequiade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4777/
20020426; identificação de pessoa colectiva n.º 505923300; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741476

WALTER JÚNIOR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Duque de Barcelos, 19, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3715/
20000606; identificação de pessoa colectiva n.º 504872460; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741417

MIG � MÓVEIS GOMES & IRMÃOS, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Sidónio Pais, 473, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 313/
740423; identificação de pessoa colectiva n.º 500179972; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741409

GALO-AVES � COMÉRCIO AVÍCOLA, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2774/
960411; identificação de pessoa colectiva n.º 503630063; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741395

JADIFEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Barreiro, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1135/
870615; identificação de pessoa colectiva n.º 501839593; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2000376371

COLVETA � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Terra Nova, 3.º, lugar da Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5353/
20030626; identificação de pessoa colectiva n.º 501806164; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741832

COLVETA � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Edifício Terra Nova, 3.º, lugar da Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5353/
20030626; identificação de pessoa colectiva n.º 501806164; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741840

CONSTRUÇÕES BAIXO NEIVA, L.DA

Sede: Quinta Nova, Aguiar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1384/
881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502043466; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741328

COUTADA & RAMOS � EDUCAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 178, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3797/
2001103; identificação de pessoa colectiva n.º 505144662; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005920096

MATEUS COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Vila, Chorente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4701/
20020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505675706; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005920088

PINHOMINHO � MÓVEIS E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta da Formiga, Edifício Panorâmico,
Arcozelo, caixa postal 2103, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2332/
940107; identificação de pessoa colectiva n.º 503131369; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002012989

RIOCER � CERÂMICA DO RIO, L.DA

Sede: Costa, Lama, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1527/
890717; identificação de pessoa colectiva n.º 502189231; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2000813720

PIMENTA DO VALE � LABORATÓRIOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Aníbal Araújo, 395, bloco B, loja 4, Arcozelo,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4694/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505968037; data da
apresentação: 20030627.

Certificoi que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002740607

GABRIEL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Irmã São Romão, 129, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2952/
970225; identificação de pessoa colectiva n.º 503842915; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002740674

CARLOS VASCONCELOS & C.A, L.DA

Sede: Urbanização de São José, bloco 16, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 669/
811218; identificação de pessoa colectiva n.º 501223444; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002740569

BARCACELLOS � MALHAS, L.DA

Sede: Tomadia, lote 2, cave, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3205/
980408; identificação de pessoa colectiva n.º 504176188; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741590

GOMES & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Igreja, Remelhe, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4421/
2210919; identificação de pessoa colectiva n.º 505413191; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741735

ROPEMARTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Travessa de João Duarte, 68, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3877/
20010308; identificação de pessoa colectiva n.º 505042690; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741727

GONÇALVES & CRUZ, L.DA

Sede: Vilarinho, Encourados, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2035/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502721464; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384374

AUTO ELECTRO CALL � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga, lote 9, loja AM, 11,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2001/
920116; identificação de pessoa colectiva n.º 502614943; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384340

TÁXIS PEIXOTO, L.DA

Sede: Faial, apartado 325, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 193/
321067; identificação de pessoa colectiva n.º 500553416; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384390

DITECO � COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de São José, bloco 15, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 849/
850509; identificação de pessoa colectiva n.º 501544089; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002740550

LEMAGUE � REPRESENTAÇÕES DE MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua de Alexandre Herculano, 26, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1948/
910925; identificação de pessoa colectiva n.º 501999230; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002740542

VILEDMAC � COMÉRCIO DE MALHAS, S. A.
Sede: Assento, Vila Seca, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3876/
20010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505272873; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Violeta
da Costa Gomes. 2002741468

MANUEL JOAQUIM PEREIRA & C.A, L.DA

Sede: Vivenda São Cristóvão, Monte, Lijó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 225/
690207; identificação de pessoa colectiva n.º 500553467; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384358

JOSAR � ETIQUETAS, L.DA

Sede: Quintão, Alvelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2733/
960209; identificação de pessoa colectiva n.º 503587990; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005920266

MODELMALHAS � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Sede: Cachada, lote 9-D, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3315/
980925; identificação de pessoa colectiva n.º 504262157; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005920274

MAQUICÁVADO � EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua do Queimado, Vila Frescaínha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1688/
900406; identificação de pessoa colectiva n.º 502324546; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2005920290

NEVACRIL � INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS, L.DA

Sede: São Bento, Balugães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2728/
960207; identificação de pessoa colectiva n.º 503587974; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741522

MUNDIPERFIL � PERFILAGEM A FRIO, L.DA

Sede: Gandra, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3407/
990304; identificação de pessoa colectiva n.º 504493582; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741565

FAIARCO � MARCENARIA E CARPINTARIA, L.DA

Sede: Rua de João Paulo II, 422, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4983/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505886723; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741743

J. ARAÚJO OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 83, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1260/
880204; identificação de pessoa colectiva n.º 501928820; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741883

RECISACO � COMÉRCIO DE EMBALAGENS, L.DA

Sede: Rua Industrial, Emp. Araújo I, pavilhão 10-J, Paço Velho,
Vila Frescaínha São Pedro, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4787/
20020509; identificação de pessoa colectiva n.º 506023060; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002767742

CELOPLÁS � PLÁSTICOS PARA A INDÚSTRIA, S. A.
Sede: Agro de Cima, Grimancelos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2218/
930414; identificação de pessoa colectiva n.º 502209739; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002703469

A. FIÚZA & IRMÃO, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 760/
830509; identificação de pessoa colectiva n.º 501386971; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741204

IMOBILIÁRIA IRMÃOS FIÚZA, L.DA

Sede: Pinheiro, Rio Covo Santa Eugénia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5078/
20030107; identificação de pessoa colectiva n.º 506357392; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741212

CONFECÇÕES CAMPOS & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Avenida de Manuel José Ribeiro D� Araújo, Courel,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4788/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505934981; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741190

D. F. E F. � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4271/
20010731; identificação de pessoa colectiva n.º 505654326; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741182

MINI-MERCADO GALEGOS SÃO MARTINHO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1691/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502325879; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741026

CERÂMICA GRILO DE MACHADO & PEREIRA, L.DA

Sede: Quintão, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1618/
900119; identificação de pessoa colectiva n.º 502271949; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741042

OLIVEIRA & REIS, L.DA

Sede: Codracheira, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1374/
880913; identificação de pessoa colectiva n.º 502033290; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741034

SOLICÁVADO � SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO
E MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Quintão, Ucha, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3328/
981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504262068; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741050

OLICERÂMICA, L.DA

Sede: Quintães, Oliveira, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2743/
960226; identificação de pessoa colectiva n.º 503613029; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741069

JITS � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização do Monte, lote 26, Vila Frescaínha São Pedro,
Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1797/
901026; identificação de pessoa colectiva n.º 502435208; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vilas
Boas Lima Vila-Chã. 2002741603

CONSTRUÇÕES, CALÇADAS DA POUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldeia, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3513/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504426311; data da
apresentação: 20030630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2001988109

FELMINHO � FIOS ELÉCTRICOS DO MINHO, L.DA

Sede: Pontes, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3138/
980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504047361; data da
apresentação: 20030627.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002012920

CONSTRUÇÕES FALCÃO & SIMÕES, L.DA

Sede: Venda, Martim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4318/
20010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505693216; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002021821

CARTONAGEM SANTA CRISTINA, L.DA

Sede: Capela, Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1141/
870629; identificação de pessoa colectiva n.º 501844414; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002041237

FERNANDO PEREIRA & AUGUSTA FERREIRA, L.DA

Sede: Paço, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4053/
20010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505545322; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741689

ANTÓNIO SÁ & SOUSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paço, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4935/
20020813; identificação de pessoa colectiva n.º 506218740; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767459

BARMONTA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Paço, Palme, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3573/
991223; identificação de pessoa colectiva n.º 504679562; data da
apresentação: 20020630.
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Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767467

CONSTRUÇÕES OLIVEIRA & MACEDO, L.DA

Sede: Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4350/
20010824; identificação de pessoa colectiva n.º 505582228; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376517

MANUEL PEDROSA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5026/
20020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505927969; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000443249

JORGE & SIMÕES � GROSSISTAS DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Mota, Edifício Terra Nova, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 4700/
20020219; identificação de pessoa colectiva n.º 505579839; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376509

CONSTRUÇÕES VILAS BOAS & CARVALHO, L.DA

Sede: Vila Chã, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1327/
880518; identificação de pessoa colectiva n.º 501980296; data da
apresentação: 20020630.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao ano do
exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000376568

CONFECÇÕES ARLINDO MAGALHÃES, L.DA

Sede: Picoto, Aborim, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5173/
20020919; data da apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000443257

CONFECÇÕES M. S. MIRANDA, L.DA

Sede: Medros, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1917/
910703; identificação de pessoa colectiva n.º 502580437; data da
apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2000364810

MANUEL LOPES DOMINGUES & C.A, L.DA

Sede: Barreiras, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 224/
690207; identificação de pessoa colectiva n.º 500559740; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384382

A. FIGUEIREDO & IRMÃOS, L.DA

Sede: Rua de Alcaides de Faria, 15, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 235/
690929; identificação de pessoa colectiva n.º 500001987; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2001900210

GONÇALVES & MATIAS, L.DA

Sede: Fraião, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1454/
890301; identificação de pessoa colectiva n.º 502114371; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002740453

FRAITEX TÊXTEIS, L.DA

Sede: Fraião, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1140/
870626; identificação de pessoa colectiva n.º 501843736; data da
apresentação: 20030627.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002741085

G. M. L. � TÊXTEIS, S. A.
Sede: Pontes, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 638/
810604; identificação de pessoa colectiva n.º 501133496; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000473288

OLIVEIRA FERREIRA & PIRES, L.DA

Sede: Monte, Areias de Vilar, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3991/
20010524; identificação de pessoa colectiva n.º 505513919; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2000384366

MIMACA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.
Sede: Isqueiro, Silva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3109/
971203; identificação de pessoa colectiva n.º 504026623; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002740445

NOVIMINHO � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Urbanização Quinta da Formiga, edifício Panorâmico,
Caixa 2103, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3306/
980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504262203; data da
apresentação: 20030627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria da
Costa Gomes. 2002012938

RUI MACEDO � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de João Paulo II, 418, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3339/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504279564; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741077

RUI MACEDO � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Avenida de João Paulo II, 418, rés-do-chão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3339/
981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504279564; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2001.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767998

COMERIL � COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Vila Chã, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3812/
20001121; identificação de pessoa colectiva n.º 505216426; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767971

IRMÃOS MACHADO DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 8 e 9, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 727/
820727; identificação de pessoa colectiva n.º 501298789; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002767980

FJR � BORDADOS, L.DA

Sede: Lagoa, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 5062/
20020507; identificação de pessoa colectiva n.º 506124851; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002740470

LAVANDARIA E TINTURARIA IRIANA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 206, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 293/
730605; identificação de pessoa colectiva n.º 500372756; data da
apresentação: 20020627.
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Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002740526

AGOSTINHO DA SILVA REIS & FILHO, L.DA

Sede: Campo de Camilo Castelo Branco, sem número, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 501/
790130; identificação de pessoa colectiva n.º 500831998; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002740534

GESTINGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua da Irmã São Romão, 129, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 878/
851106; identificação de pessoa colectiva n.º 501593950; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002740577

IMOBILIÁRIA DAS FLORES, L.DA

Sede: Rua do Arranjinho, edifício Casal do Nil, 1.º, direito,
Vila Frescainha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2668/
951010; identificação de pessoa colectiva n.º 503510890; data da
apresentação: 20020627.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741450

JARDIM & FERNANDES � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada, Carvalhas, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3755/
20000731; identificação de pessoa colectiva n.º 505023814; data da
apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002133310

M. SOARES � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Sede: Seara, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3366/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504410008; data da
apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002701709

ESCOLA DE CONDUÇÃO HORIZONTE, L.DA

Sede: Edifício Terra Nova, Mota, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3629/
20000302; identificação de pessoa colectiva n.º 504838466; data da
apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2003429530

MEDIAMUSES � PRODUÇÃO DE FILMES E VÍDEOS, L.DA

Sede: Rua de António Borges Vinagre, edifício Albergaria, 10.º,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3839/
20010109; identificação de pessoa colectiva n.º 505201240; data da
apresentação: 20020630.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o depósito dos documentos da prestação de contas, referente ao ano
do exercício de 2002.

21 de Novembro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 2002741905

BRAGA

A. J. DA FONSECA, L.DA

Sede: Avenida da Imaculada Conceição, sem número, Braga
(Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 831/
670303; identificação de pessoa colectiva n.º 500002592;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/031022.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
cessação de funções de gerente, de Francisco José da Fonseca, e
Eutimídio José Pacheco de Melo, por renúncia, em 7 de Abril de 1971.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005686808

SCNI � SISTEMAS COMPUTACIONAIS
E NOVAS TECNOLOGIAS, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, loja 23, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4794/
951024; identificação de pessoa colectiva n.º 503524620;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/031105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação da sede para a Quinta dos Apóstolos, 40, 1.º, Ferreiros,
Braga.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687669
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SUPER TALHO SÃO MARCOS, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 122 e 124, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3225/
900814; identificação de pessoa colectiva n.º 502401311;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 29 a 31 e 38/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente, de Agostinho César da Rocha Macha-
do, por renúncia, em 11 de Agosto de 2003, e a alteração do contra-
to, quanto ao n.º 1 do artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 74 819,68 euros
e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
18 704,94 euros, pertencente à sócia Patrocínia Machado Gonçalves, outra
do valor nominal de 46 762,29 euros, pertencente ao sócio Alexandre
Machado Gonçalves, e, ainda, outra do valor nominal de 9352,45 euros,
pertencente ao sócio Agostinho José Machado Gonçalves.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687820

IMOBUILD � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua dos Lusíadas, 35, 1.º, loja 1, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5385/
970325; identificação de pessoa colectiva n.º 503865826; data do
depósito: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002028605

VISUALBASE � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E CONSULTADORIA, L.DA

Sede: lugar de Boucinha, lote 10, Panóias, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6672/
000119; identificação de pessoa colectiva n.º 504675125; data do
depósito: 20030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002029857

ALBERGARIA SENHORA-A-BRANCA, L.DA

Sede: Largo da Senhora-a-Branca, 58, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3375/
910729; identificação de pessoa colectiva n.º 502599359;
data: 030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002056617

IRMÃOS PEREIRAS, L.DA

Sede: lugar da Naia, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1351/
771219; identificação de pessoa colectiva n.º 500709815;
data: 030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002045976

PONTAL � COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Praceta de Pedro da Rocha, 26, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5388/970325;
identificação de pessoa colectiva n.º 503868892; data: 030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029717

RESTAURANTE BRAGA PONTE, L.DA

Sede: Rua de Fernando Oliveira Guimarães, fracção F, 38,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4323/
940803; identificação de pessoa colectiva n.º 503244821;
data: 030630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005696285

BRILHANTINO & AMARAL, L.DA

Sede: Quinta do Cruzeiro, lote 16, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4460/
950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503352993;
data: 030730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014701

ACÇÃO TÉCNICA � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 305, 1.º, sala 4, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6085/
981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504261290; data do
depósito: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043493
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JOSÉ ARAÚJO & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 214, 1.º, esquerdo, frente,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6694/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504819445; data do
depósito: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005142832

OLIVEIRA CARVALHO & COSTA, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6693/
000128; identificação de pessoa colectiva n.º 504819437; data do
depósito: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005142905

FERNANDO MACHADO & SANTOS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão 24-C, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6115/
981113; identificação de pessoa colectiva n.º 504280856; data do
depósito: 20030724.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005142859

IVV AUTOMAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 627, 1.º,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8007/
020211; identificação de pessoa colectiva n.º 505967740; data do
depósito: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002028621

PLANCONTROL � PROJECTOS E FISCALIZAÇÕES
DE OBRAS, L.DA

Sede: Rua dos Lusíadas, 35, 1.º, loja 1, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8727/
021002; identificação de pessoa colectiva n.º 505456001; data do
depósito: 20030725.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002028613

SUPER TALHO REDENTOR, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 11, rés-do-chão,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5491/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503895342;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 19 a 21 e 28/031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Agostinho César da Rocha Macha-
do, por renúncia, em 11 de Agosto de 2003; e a alteração do contra-
to quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 99 759,57 euros, e
está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
33 253,20 euros, pertencente à sócia Patrocínia Machado Gonçalves, ou-
tra do valor nominal de 49 879,78 euros, pertencente ao sócio Alexandre
Machado Gonçalves e, ainda, outra do valor nominal de 16 626,59 euros,
pertencente ao sócio Agostinho José Machado Gonçalves.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687847

PIMENTA & LOPES, L.DA

Sede: Praça de São José, 22 e 23, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2564/
880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501921117; inscri-
ção n.º 39; número e data da apresentação: 6/031104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço do capital social de 199 519,16 euros para 300 000 euros,
sendo a subscrição de 100 480,84 euros, em dinheiro, e a alteração
do contrato quando ao artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 300 000 euros, divi-
dido em três quotas, uma de 140 031,52 euros, pertencente ao sócio
José de Oliveira Pimenta, uma quota de 140 016,56 euros, perten-
cente ao sócio Augusto Ferreira Campos, e uma de 19 951,92 euros,
pertencente ao sócio José Medela.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002027811

WANG & FILHOS � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS ORIENTAIS, L.DA

Sede: Rua de São Vicente, 151, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3758/
920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502947306; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/031104.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de
dissolução e encerramento da liquidação.

Data de aprovação das contas: 30 de Agosto de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005687634
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TLCI � SOLUÇÕES INTEGRADAS
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: lugar da Estrada, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7299/
010206; identificação de pessoa colectiva n.º 505201771; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/031027.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de fusão.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005687162

FEDIRBRA � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Sede: Rua de Santo Adrião, 7, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3360/
910116; identificação de pessoa colectiva n.º 502480262;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 3/030429.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a mudança de sede para a Rua da Venda de Cima, Sequeira, Braga

Está conforme.

13 de Março de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Luísa
Cunha Martins Peixoto. 2000558933

MACEDO BARBOSA � MÓVEIS, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3024/
891229; identificação de pessoa colectiva n.º 502262265; data do
depósito: 030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002015503

METALÚRGICA SÃO CRISTÓVÃO � FÁBRICA
DE CARROÇARIAS, REBOQUES, BASCULANTES

E MÁQUINAS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós, pavilhão 32-36, Celeirós,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1437/
781027; identificação de pessoa colectiva n.º 500813485; data do
depósito: 030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000557856

RAMALHAUTO � REPARAÇÕES DE VEÍCULOS, L.DA

Sede: Rua do Abade da Loureira, sem número,
Braga (São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 938/
691113; identificação de pessoa colectiva n.º 500464189; data do
depósito: 030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005142778

PUBLITO � ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua de Carlos Magalhães, 4, armazém n.º 2, Dume,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4798/
951025; identificação de pessoa colectiva n.º 504524646; data do
depósito: 030724.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005142786

LOPES & IRMÃO, L.DA

Sede: Praça de Alexandre Herculano, 48, 49 e 50, Braga
(São Vicente)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 791/650828;
identificação de pessoa colectiva n.º 500374783; data: 030722.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002015422

BRAGAPARQUES ESTACIONAMENTOS DE BRAGA, S. A.

Sede: Rua de Andrade Corvo, 19, 1.º, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4256/
940603; identificação de pessoa colectiva n.º 503208426;
data: 030731.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o de-
pósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029938

FERREIRA, REBELO & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua da Quinta da Goja, 51, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7825/011010;
identificação de pessoa colectiva n.º 505801400; data: 030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002056099

GAMITO & BARROS, L.DA

Sede: Rua de São Sebastião Lopes, 60 Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6830/000419;
identificação de pessoa colectiva n.º 504872850; data: 030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002015481
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JOAQUIM ARAÚJO PINTO & FILHO, L.DA

Sede: Rua do Rio, 75, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7856/
011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505743787;
data: 030730.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014671

INVESPRÉDIO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 19, 1.º, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6946/
000703; identificação de pessoa colectiva n.º 504999699;
data: 030731.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029962

J. G. O. � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Largo de São Francisco, 39, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7292/
010202; identificação de pessoa colectiva n.º 505248972;
data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014132

BRAGAREST � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Rua de José Gabriel Bacelar, 86, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8634/
020805; identificação de pessoa colectiva n.º 506143236;
data: 030730.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014728

SIIL, SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Praça de Araújo Carandá, 34,1.º, sala 4, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8052/
011227; identificação de pessoa colectiva n.º 505902206;
data: 030730.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014647

SNACK-BAR JUGUSTA, L.DA

Sede: Praceta do Castelo, Centro Comercial Santa Bárbara, 16, A,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8272/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505969300;
data: 030730.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014639

SOCIPEIVE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Campo das Hortas, 60, sala 19, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5471/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503895709;
data: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002027293

NEXUS � CONSULTORES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 374, subloja,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7484/
010522; identificação de pessoa colectiva n.º 505375583;
data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005143588

JOSÉ REBELO & MANUEL SILVA, L.DA

Sede: Rua da Giesteira, 12, Parada de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7961/
011122; identificação de pessoa colectiva n.º 505848961;
data: 20030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056064

APELMEL � MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Loteamento da Bouça das Mouras, lote 44, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2598/
880229; identificação de pessoa colectiva n.º 501941142;
data: 20030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043574
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ENTREPANO DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 345, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4650/
950607; identificação de pessoa colectiva n.º 503441473;
data: 20030527.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002010145

SERVIBRAGA � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Novainho, 26, Gualtar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4013/
930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503033480;
data: 20030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043620

CARABANA & ESPERANÇA, L.DA

Sede: Praça das Fontaínhas, 412, Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3734/
920826; identificação de pessoa colectiva n.º 502836725;
data: 20030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043671

COMPOREST � COMPANHIA PORTUGUESA
DE ESTACIONAMENTOS, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 17, 1.º, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6793/991207;
identificação de pessoa colectiva n.º 501564292; data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029954

QUINTA DO ARDIÃO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Largo de São Francisco, 39, 3.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7316/
010212; identificação de pessoa colectiva n.º 502608900;
data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014060

JOÃO PAULO DE OLIVEIRA MARTINS, L.DA

Sede: Rua da Cidade do Porto, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1716/810403;
identificação de pessoa colectiva n.º 501164308; data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002056609

BRAGALIMPA � LIMPEZAS, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 54, rés-do-chão, Braga (São
José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4180/
940304; identificação de pessoa colectiva n.º 503159727;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043701

EMPIS � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua do Taxa, 26, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2885/
890519; identificação de pessoa colectiva n.º 502163518;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043655

TÊXTIL RIBEIRO & VERSTRAETE, L.DA

Sede: Rua de António Ribeiro da Silva, 47, (caixa n.º 117),
Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4598/
950405; identificação de pessoa colectiva n.º 503428647;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043663

MAC-CITY � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 498, 1.º, esquerdo,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7196/001215;
identificação de pessoa colectiva n.º 501108860; data: 030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002028435
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MÁRIO ALVES & SANTOS, L.DA

Sede: Rua da Recta do Feital, 31, rés-do-chão, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6910/
000615; identificação de pessoa colectiva n.º 505027968;
data: 030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005142840

MÓVEIS FALCÃO, L.DA

Sede: Ponte dos Falcões, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1053/
730615; identificação de pessoa colectiva n.º 500200386;
data: 030724.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002056056

M. CARVALHO & VIRGÍNIA, L.DA

Sede: lugar de São Miguel, Figueiredo, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7742/
010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505642387;
data: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558062

TAMIL � TRATAMENTO DO ALUMÍNIO DO MINHO, S. A.
Sede: Parque Industrial de Celeiros, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1416/
780609; identificação de pessoa colectiva n.º 500663149;
data: 20030714.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002039810

ABF � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Sede: lugar do Pinheiro da Gregória, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3605/
920402; identificação de pessoa colectiva n.º 502828412;
data: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002017840

SODIBRAGA � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: lugar da Mouta, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8502/
020523; identificação de pessoa colectiva n.º 506155137;
data: 030727.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002027080

MARQUES, LOPES & SILVA, L.DA

Sede: lugar da Boavista, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1735/
810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501151907;
data: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002009554

TRIPOLAR � ELECTRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Sede: Parque Industrial de Adaúfe, lote M3 A, Adaúfe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3884/
930218; identificação de pessoa colectiva n.º 502942584;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002043850

AGOVI � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE RECTIFICAÇÕES
DO MINHO, L.DA

Sede: lugar de Cabanas, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1464/
790301; identificação de pessoa colectiva n.º 500765669;
data: 030622.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002033471

LOJA DAS FRANCESINHAS, RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida do Dr. António Palha, 59, rés-do-chão,
Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8467/
020515; identificação de pessoa colectiva n.º 506164446;
data: 030625.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

10 de Setembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002016380

SPORMEX � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE MONTAGENS DE EXPOSIÇÕES, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeirós (segunda fase), Aveleda,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2622/
880325; identificação de pessoa colectiva n.º 501956514;
data: 20030710.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002037620

JOSÉ RAMOS RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 567 a 575, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2607/
880311; identificação de pessoa colectiva n.º 501947620;
data: 030722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002015449

VIEIRA & FREITAS, L.DA

Sede: Rua de Costa Soares, 39, lugar de Cabanas, Dume,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1696/
810304; identificação de pessoa colectiva n.º 501150870;
data: 20030710.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014469

SIBRAC � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA BRACARENSE, L.DA

Sede: Rua de Bernardo Sequeira, 50, 1.º, fracção U, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5048/
960531; identificação de pessoa colectiva n.º 503669652;
data: 030631.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014116

TERESA MARGARIDA � BIJUTERIAS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Sanches, 26, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4167/
940217; identificação de pessoa colectiva n.º 503142077;
data: 030731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002045984

CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA
DR.A SÓNIA PEREIRA BRAGA, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 500, 1.º, sala 2,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8125/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 506061914;
data: 030730.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005143111

SERVIMEPSI � SOCIEDADE MÉDICO-PSICOLÓGICA, L.DA

Sede: lugar de Ramôa, lote B, loja A, Merelim (São Pedro),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7516/
010606; identificação de pessoa colectiva n.º 505520079;
data: 030730.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002028567

SUPERINOX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Sede: Rua do Medronheiro, 44, 2.º, esquerdo, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5596/
970922; identificação de pessoa colectiva n.º 503966452;
data: 030730.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029911

ARIA � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: lugar do Palácio, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4876/
951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503555576;
data: 030731.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002014086

VAZ, SOARES & ALMEIDA, L.DA

Sede: Avenida do Senhor da Paciência, 29, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6261/
990317; identificação de pessoa colectiva n.º 504565729;
data: 20030530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014680

A BRILHANTINO � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: lugar da Igreja, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5795/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504087754;
data: 20030530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014710

BATERIBRAGA � BATERIAS, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 155, rés-do-chão, Braga
(Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3570/
920228; identificação de pessoa colectiva n.º 502725389;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002043418

GRUNDIG � SISTEMAS DE ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Rua de Damião de Gois, 28, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4343/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503263834;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002028346

CHUPETA MÁGICA � CRECHE, L.DA

Sede: Rua de Magalhães Lima, 50, rés-do-chão, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7035/
000905; identificação de pessoa colectiva n.º 505020149;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de 2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002030456

TOYOBRAGA � MANUTENÇÃO AUTO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Nova de Santa Cruz, 688, rés-do-chão, Braga (São Vítor)
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7455/010509;
identificação de pessoa colectiva n.º 505456290; data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002057460

GNIC � GABINETE NACIONAL E INTERNACIONAL
DE COMÉRCIO, CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA

DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Shopping Santa Cruz,
Largo de Carlos Amarante, 3.º, loja 116, Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3248/
901016; identificação de pessoa colectiva n.º 502430010;
data: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558127

RUCARTI � COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA VEÍCULOS A MOTOR, L.DA

Sede: Rua de Damião de Gois, 20, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6590/
991126; identificação de pessoa colectiva n.º 502080710;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002057770

EUGÉNIO LOUREIRO SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Restauração, 91, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5431/
970421; identificação de pessoa colectiva n.º 503869074;
data: 20030721.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558089

ACTIVEX � SOLUÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua do Cónego Rafael Álvares da Costa, 62, sala 6,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8344/
020312; identificação de pessoa colectiva n.º 506053792; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000557546

CAFÉ SNACK-BAR CANOA, L.DA

Sede: Rua de D. Pedro V, 83, rés-do-chão, Braga (São Vítor),

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3519/
920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502680652; data do
depósito: 030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002043337

A. C. � CABELEIREIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 170, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9310/
031029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/031029.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado por
Agostinho Adriano Oliveira e Cunha, solteiro, maior, que se rege pelo
seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação A. C. � Cabeleireiro,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praça do Conde de Agrolongo,
170, freguesia de Braga (São João do Souto), concelho de Braga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de salão de cabelei-
reiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio 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

A sociedade poderá em qualquer sociedades, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 6.º

Entre a próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que
necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma
escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando
necessária.

Está conforme o original.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005678341

CAMPUS � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS HORTOFRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: Praça da Justiça, 167 e 178, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4315/
940722; identificação de pessoa colectiva n.º 503244929; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 7/031029.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registado a
alteração do contrato quanto ao corpo do artigo 1.º e artigo 2.º, que
ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Colors � Arte Floral, L.da, e
tem a sua sede na Praça da Justiça, 167 e 178, freguesia de Braga (São
Vítor), desta cidade.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
produtos hortofrutícolas, incluindo a sua importação e exportação,
bem como a criação e manutenção de espaços verdes. Comércio,
importação e exportação de flores frescas, secas, plantas artificiais e
acessórios. Prestação de serviços de decoração de espaços e de arran-
jos florais.

Foi feito o depósito do pacto social actualizado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

11 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005678309

RICARDO SANTOS OLIVEIRA, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Pindela, 12, B, 3.º, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 9324/
031110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 40/021110.

Certifico que foi registado um contrato de sociedade, celebrado entre
Ricardo Nuno de Sá Santos Oliveira e mulher, Maria Gabriela de Seabra
Fragoso Sereno de Almeida, casados na comunhão de adquiridos, que
se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo Santos Oliveira, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Visconde de Pindela, 12, B, 3.º, freguesia de
Braga (Sé), desta cidade.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da arquitectura, nomeadamente em estudos, projectos, planos e acti-
vidades de consultoria, gestão e direcção de obras, planificação, coor-
denação e avaliação reportadas ao domicílio da arquitectura, o qual
abrange a edificação, o urbanismo, a concepção e desenho do quadro
espacial da vida humana.

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 Ricardo Nuno de Sá Santos Oliveira



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 23 � 28 de Janeiro de 20042136-(70)

e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria
Gabriela de Seabra Fragoso Sereno de Almeida.

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 Ricardo Nuno de Sá Santos Oliveira 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.

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

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade em
segundo, terão sempre o direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Interdição ou insolvência do sócio;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal;

d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000519580

PARCOMER � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Avenida Central, 178 a 184, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8783/
021108; identificação de pessoa colectiva n.º 506243680;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/031107.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções de gerente de Fernando Osvaldo Vieira Guedes
Nunes, por renúncia, em 6 de Novembro de 2003 e alteração do con-
trato quanto aos artigos 3.º e o n.º 1 dos artigos 1.º e 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PARCOMER � Artigos
de Decoração, L.da, e tem a sua sede na Rua de Luís Soares Barbosa,
70, 6.º, O, freguesia de Braga (São Vítor), concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de três quotas, duas iguais do valor
nominal de 2500 euros e outra do valor nominal de 5000 euros, to-
das pertencentes à sócia ECOCERAM � Exportação de Cerâ-
mica, L.da

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes Lourenço de Azeredo e Noronha de Brito e Faro,
atrás identificado e Raul Vieira Pulido Valente, casado, residente na Rua
de Montebelo, 130, B, da cidade do Porto, que se mantém na gerência.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2000519571

A. T. M. � ACESSÓRIOS TÊXTEIS E MARROQUINARIA, L.DA

Sede: Rua do Fujacal, 88, Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3126/
900326; identificação de pessoa colectiva n.º 502315776;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: Of. 1 e 2/031030.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de gerente de Hernâni João Pereira Magalhães,
por renúncia, em 14 de Outubro de 2003, e a alteração do contrato,
quanto ao corpo do artigo 2.º e artigo 4.º, que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
89 783,62 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
44 891,81 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim da
Silva Oliveira e Teresa de Jesus Matos Fernandes Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos gerentes que vierem a ser designado em assembleia geral,
na qual será ainda deliberado se os mesmos auferirão ou não qualquer
remuneração, mantendo-se na gerência o sócio Joaquim da Silva Oli-
veira e ficando, desde já, nomeado gerente a sócia Teresa de Jesus
Matos Fernandes Ribeiro.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005678228

JOSÉ DA SILVA E SÁ & PEREIRA, L.DA

Sede: Avenida do Cávado, Dume, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5798/
980226; identificação de pessoa colectiva n.º 504087924; data do
depósito: 030724.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002043531

AFINISTOR � FABRICAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE ESTORES, L.DA

Sede: Rua do Seixido, 9, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 894/
681118; identificação de pessoa colectiva n.º 505576538; data do
depósito: 030627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2000556132

RIBEIRO, CARMO & SILVA, L.DA

Sede: lugar do Couteiro, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1704/
810317; identificação de pessoa colectiva n.º 500990956; data do
depósito: 030724.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002028583

JANFOK � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua de Andrade Corvo, 151, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7284/
010129; identificação de pessoa colectiva n.º 505316285; data do
depósito: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002043400

JODIPRIME � EDIÇÕES PUBLICITÁRIAS, L.DA

Sede: lugar da Pedrinha, 62, rés-do-chão, direito, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6363/
990609; identificação de pessoa colectiva n.º 504426672; data do
depósito: 20030722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002049793

FARIA & FERNANDES, L.DA

Sede: lugar da Estrada, Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1354/
771226; identificação de pessoa colectiva n.º 500716366; data do
depósito: 030722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002058008

MADEIRABRAGA � SOCIEDADE COMERCIAL
DE MADEIRAS DE BRAGA, L.DA

Sede: lugar da Ponte de Falcões, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1652/
800924; identificação de pessoa colectiva n.º 501082999; data do
depósito: 030725.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2005142808

TINTA DOURADA � RECICLAGEM DE CONSUMÍVEIS
DE INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Quinta dos Apóstolos, 91, 2.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6688/
000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504848828; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014620

TRACTOBRAGA � SOCIEDADE DE TRACTORES
DE BRAGA, L.DA

Sede: lugar do Folão, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3374/
910726; identificação de pessoa colectiva n.º 502599299; data do
depósito: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002027285

LIMA & ARAÚJO, L.DA

Sede: lugar de Dadim, 29, Nogueiró, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5633/
971014; identificação de pessoa colectiva n.º 503978280; data do
depósito: 030725.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002057958

CUNHA & COSTA � CARPINTARIA, L.DA

Sede: lugar de Gatão, Espinho, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7340/
010302; identificação de pessoa colectiva n.º 505341700; data do
depósito: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002057346

MIRANDA LOPES, L.DA

Sede: Rua da Pedreira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6031/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504229052; data do
depósito: 030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste
Ferreira Braga Esteves. 2005142549

FRANCISCO DA SILVA BORGES & C.A, L.DA

Sede: lugar de Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 894/
681118; identificação de pessoa colectiva n.º 500354766; data do
depósito: 030630.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002031223

FRANCISCO & ARTUR � REPARAÇÃO DE JANTES, L.DA

Sede: Rua de Baixo, 52, rés-do-chão, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6643/
000106; identificação de pessoa colectiva n.º 504811029; data do
depósito: 020927.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Rocha da Encarnação. 2000556930

O. P. MARQUES, L.DA

Sede: Rua do Alcaide, 8, 1.º, direito, Braga (Civididade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7531/
010613; identificação de pessoa colectiva n.º 505384132; data do
depósito: 031107.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687782

TDS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO TÊXTEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar de Gróias, lote 39, C, Lamaçães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4640/950530;
identificação de pessoa colectiva n.º 503430153; depósito: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141500

AGOSTINHO & IRMÃO, L.DA

Sede: Avenida do General Norton de Matos, 26, 1.º, sala 5,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3311/910321;
identificação de pessoa colectiva n.º 500981817; depósito: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141763

ALBERTINO DOMINGUEZ, L.DA

Sede: Praceta de Florbela Espanca, 6, 1.º, Centro,
Braga (São Vicente), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1059/730817;
identificação de pessoa colectiva n.º 500012881; depósito: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141348

SKB 2 � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Braga Parque, loja 209, Quinta dos Congregados, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6344/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504415450; data do
depósito: 20030829.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2003131167

MÓVEIS MACEDO, L.DA

Sede: lugar de Freire, Adaúfe

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2824/
890314; identificação de pessoa colectiva n.º 50212250; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005143260

CONFECÇÕES DUARTE & COSTA, L.DA

Sede: lugar da Póvoa, Merelim (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2993/
900112; identificação de pessoa colectiva n.º 502295694; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002024766

MICRO-NET � SOFTWARE E DESENVOLVIMENTO, L.DA

Sede: Rua de Barros, 41, Gualtar

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4976/
960320; identificação de pessoa colectiva n.º 503625663; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002029539
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J. RUA, L.DA

Sede: Praceta de André Soares, 7, Braga
(São José de São Lázaro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3668/920602;
identificação de pessoa colectiva n.º 502783192; depósito: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141755

JOAQUIM SOUSA NARCISO & FILHA, L.DA

Sede: Loteamento do Carreiro, lote 12,
Parque Industrial de Frossos, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3917/
930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502961295; data do
depósito: 030729.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002029601

LIMINHO � INDÚSTRIAS GRÁFICAS, L.DA

Sede: lugar do Carvalhal, Semelhe, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3534/
920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502699272; data do
depósito: 030729.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2002043507

TOMÁS & MIRANDA, L.DA

Sede: lugar da Misericórdia, Ferreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4096/
931124; identificação de pessoa colectiva n.º 503098183; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005142794

AUTO-RODOVIA � PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, S. A.

Sede: Rua de André Soares, 206 a 208, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1176/
760305; identificação de pessoa colectiva n.º 500576114; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2005143278

SCAM � SOCIEDADE DE COMÉRCIO AUTOMÓVEL
DO MINHO, S. A.

Sede: Rua do Conselheiro Lobato, 257 a 261,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3539/
920123; identificação de pessoa colectiva n.º 502699310; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002028737

ARAÚJO & CAPELO, L.DA

Sede: lugar do Porto de Martim, Cabreiros, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3843/
930115; identificação de pessoa colectiva n.º 502918730; data do
depósito: 030729.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

18 de Novembro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2000557813

PIRES & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua do Souto, 48, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 602/
540723; identificação de pessoa colectiva n.º 500218749; depósi-
to: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141488

NORLUB�S SOCIEDADE DE LUBRIFICANTES DO NORTE, S. A.

Sede: Rua da Quinta do Feital, 31/33, Frossos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3636/
920511; identificação de pessoa colectiva n.º 502769262; depósi-
to: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141321

ALGOÉS � COMÉRCIO PRODUTOS FRUTÍCOLAS, L.DA

Sede: lugar de Trezeste, Celeirós, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8095/
020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505919117; depósi-
to: 030827
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005141771

CONFICAR � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Sede: Rua do Caires, 229 e 247, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8126/
020227; identificação de pessoa colectiva n.º 505882167; depósi-
to: 030827

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano
de 2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002031509

SENERGIL � SERVIÇOS DE ENERGIA, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 172, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3316/
910419; identificação de pessoa colectiva n.º 502582600; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056706

RESTAURANTE PÓPULO, L.DA

Sede: Praça do Conde de Agrolongo, 116, rés-do-chão, Braga
(São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3752/
920917; identificação de pessoa colectiva n.º 502850671; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2003433511

INOVIMO � SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Rua do Beato Miguel de Carvalho, 154, 1.º, direito, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8452/
020508; identificação de pessoa colectiva n.º 506114902; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056668

SMARTCOM � SOLUÇÕES E SISTEMAS COMUNICAÇÃO
INTELIGENTES, L.DA

Sede: Rua de São Domingos, 172, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8137/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 506049213; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

16 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056676

ARLINDO CORREIA & FILHOS, S. A.
Sede: Rua de António Fernandes Ferreira Gomes, 1 a 3,

Ferreiros

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2081/
850123; identificação de pessoa colectiva n.º 501551832; data do
depósito: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002009180

ALBERTO FERREIRA DA COSTA & FILHOS, L.DA

Sede: Largo da Amarela, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8355/
020319; identificação de pessoa colectiva n.º 505948435; data do
depósito: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002021961

TOCONTAS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
FISCAL, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 10, 1.º, sala 4, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7989/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505874075; data do
depósito: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002027315

RIBEIRO, L.DA

Sede: Praça do Condestável, 113, rés-do-chão, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1624/
800715; identificação de pessoa colectiva n.º 501062556; data do
depósito: 030723.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2002.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002043558
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BRAGAMETAL � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Sede: lugar do Monte, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4008/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503033278; data do
depósito: 20020808.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2001.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000516769

AUTO LOMARENSE � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: lugar do Couteiro, Lomar, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7964/
011123; identificação de pessoa colectiva n.º 505858010; data do
depósito: 20030722.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002049823

MANUEL GRAÇA & FILHOS, L.DA

Sede: lugar da Torre, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6853/
000512; identificação de pessoa colectiva n.º 504997416; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014612

PINTO, COSTA & SILVA, L.DA

Sede: lugar de Pitancinhos, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2680/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 501996729; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014574

JOSÉ LUÍS PINHEIRO, L.DA

Sede: Rua de Moura Coutinho, 35, Braga (Maximinos), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4868/
951214; identificação de pessoa colectiva n.º 503555533; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014558

CHAVE PRATEADA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de António de Mariz, 44, Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6687/
000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504858157; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014833

MARTINS FERREIRA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
SIDERÚRGICOS, S. A.

Sede: lugar de Vila Nova, Nogueira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8887/
030116; identificação de pessoa colectiva n.º 501959432; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002043213

AUTO-ESTOFADORA AVELEDENSE, L.DA

Sede: lugar do Monte, lote 5, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8005/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505856034; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002057915

MANUEL DA COSTA OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua da Cachadinha, 4, Real, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 885/
681112; identificação de pessoa colectiva n.º 500464111;
data: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002030081

CORTIFIOS � COMÉRCIO DE LINHAS E FIOS TÊXTEIS, L.DA

Sede: lugar de Cortinhas, Merelim, (São Pedro), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4500/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503353434;
data: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o depó-
sito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de 2002.

Está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002009767
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QUINTA DE CURVOS, SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Parque Industrial de Padim da Graça, Padim da Graça,
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5829/
980225; identificação de pessoa colectiva n.º 500606030; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001988060

LAVANDARIA LÍDER, S. A.

Sede: Parque Industrial de Padim da Graça, Padim da Graça, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4549/
950308; identificação de pessoa colectiva n.º 503403610; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2001988028

AQUECE 5000 INSTALAÇÃO SISTEMAS
DE AQUECIMENTO, L.DA

Sede: Rua do Taxa, 35, 1.º, direito, Braga (São Vítor), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7616/
010725; identificação de pessoa colectiva n.º 505534673; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002123349

VAROMED � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Rua de Santa Margarida, 138, habitação n.º 63, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7384/
010328; identificação de pessoa colectiva n.º 505398168; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002011478

LÚCIA GONÇALVES, L.DA

Sede: Rua das Irmãs Missionárias do Espírito Santo, 16,
1.º, esquerdo, Fraião, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8548/
020704; identificação de pessoa colectiva n.º 506145018; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002056722

ILUBRAGA � INDÚSTRIA DE LUVAS DE BRAGA, L.DA

Sede: Ponte da Pedrinha, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2083/
850129; identificação de pessoa colectiva n.º 501499989; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002011486

LINDORFO FERNANDES PINTO � PICHELARIA, L.DA

Sede: Rua de Carlos Teixeira, 25, 5.º, esquerdo,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7440/
010504; identificação de pessoa colectiva n.º 505427109; data do
depósito: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002013691

ROTOREX � EQUIPAMENTOS E SOLUÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: lugar da Amarela, moradia A, rés-do-chão, direito,
Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5489/
970612; identificação de pessoa colectiva n.º 503895512; data do
depósito: 030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Segundo-Ajudante, Nelson Arnaldo
Ferreira Nunes. 2002011494

JOÃO SOUSA COUTINHO � SERVIÇOS MÉDICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua 25 de Abril, 554, 3.º, sala 19, edifício São Lázaro,
São Lázaro, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8114/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 506044327; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2005686395
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CAMILO & BATISTA � MODA E BELEZA, L.DA

Sede: Rua da Cruz de Pedra, 98,
Centro Comercial Cruz de Pedra, loja 56, Braga (Maximinos)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8269/
020514; identificação de pessoa colectiva n.º 505731991; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002701164

EULÁLIA & ALICE � CABELEIREIROS, L.DA

Sede: Praça do Município, Braga (Sé)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7927/
011109; identificação de pessoa colectiva n.º 505785340; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056641

JOÃO LIMA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Moura Coutinho, 13, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1692/
810224; identificação de pessoa colectiva n.º 501142509; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002006601

BIOTEMPO � CONSULTORIA EM BIOTECNOLOGIA, L.DA

Sede: Avenida de João XXI, 627, 1.º,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8368/
020322; identificação de pessoa colectiva n.º 505760932; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002056633

JOÃO PEREIRA & PELEJA, L.DA

Sede: Bairro Social das Enguardas, bloco I, 2.º, esquerdo,
Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6156/
981228; identificação de pessoa colectiva n.º 504361023; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002021058

FERREIRA & CARDOSO, L.DA

Sede: Largo de São Paulo, 13,1.º, E-1, Braga (Cividade)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5375/
970318; identificação de pessoa colectiva n.º 503864781; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002016399

RUI PINHEIRO & C.A, L.DA

Sede: lugar do Cornido, Rua n.º 10-B, Aveleda

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3728/
920818; identificação de pessoa colectiva n.º 502836474; data do
depósito: 20030701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009392

JOSÉ B. OLIVEIRA & C.A, L.DA

Sede: Rua de São João, 17, 1.º, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 923/
690408; identificação de pessoa colectiva n.º 500464170; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2001673191

EPICICLO � MOTOCICLOS, L.DA

Sede: lugar do Quinteiro, Gondizalves, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4219/
940408; identificação de pessoa colectiva n.º 503177822; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes Agos-
tinho da Silva Martins Machado. 2001673671
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CLÍNICA BRACARA � SERVIÇOS DE SAÚDE, S. A.

Sede: Rua de Américo Ferreira de Carvalho, 126,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6666/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 504700014; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002344078

EQUIRAF � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Rua de António Mariz, 60, rés-do-chão, Braga (São Vítor),
Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4381/
941011; identificação de pessoa colectiva n.º 503298310; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

15 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000559603

QUINTA DA CRUZ � TURISMO E COMÉRCIO ALIMENTAR, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 7.º, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2018/
840403; identificação de pessoa colectiva n.º 501185607; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

17 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002009503

BRAGABURGUER � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Urbanização da Quinta dos Órfãos, lugar de Vilar, Braga
(São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6592/
991206; identificação de pessoa colectiva n.º 504546341;
data: 030627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

17 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002323569

MF � MARTINS & FORTE, L.DA

Sede: lugar de São Roque, Merelim (São Paio), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4282/940621;
identificação de pessoa colectiva n.º 503223441; data: 030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito dos documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme.

3 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lourdes
Lourenço Mourão Gomes. 2002006016

CARLOS ARAÚJO, L.DA

Sede: Rua de Mazagão, 1, Aveleda, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8003/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505856026; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002057931

NUMISCONTA � CONTABILIDADE E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua de Araújo Carandá, 21, sala 15,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5241/
631121; identificação de pessoa colectiva n.º 503773182; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002014604

BIJUMINHO � COMÉRCIO DE BIJUTERIAS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Caíres, 276, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7938/
011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505748860; data do
depósito: 20030630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000556671

MÓVEIS G. VIEIRA, L.DA

Sede: Avenida do Cávado, lugar de Senra, Palmeira, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5469/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503895644; data do
depósito: 030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002014566
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A. D. REGUEIRA � ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lobato Faria, 501, Braga
(São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5398/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503909505; data do
depósito: 030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005142921

IMOBITENÕES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: lugar de Castro, 34, Tenões

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5070/
960620; identificação de pessoa colectiva n.º 503650951; data do
depósito: 030725.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2002015457

MARIA ALZIRA NEVES DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Parque Industrial de Celeiros, 2.ª fase, lote T, 6, Celeirós

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1896/
821011; identificação de pessoa colectiva n.º 501370943; data do
depósito: 030725.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Celeste Ferreira
Braga Esteves. 2005142913

FLAVICONTA � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 374, 2.º, direito, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2381/
870217; identificação de pessoa colectiva n.º 501784942; data do
depósito: 20030716.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

3 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2002008213

SOCKS ACTIVE � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua do Anjo, 1, Mire de Tibães, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7936/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505724936;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002043647

JOSÉ DE JESUS PEREIRA BRITO & FILHOS, L.DA

Sede: lugar de Barreiro, Priscos, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 8091/
020125; identificação de pessoa colectiva n.º 505933357;
data: 030728.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2005142816

TÁXIS MANUEL ANTÓNIO DE ABREU HENRIQUES
& FILHO, L.DA

Sede: Rua de João da Cruz, 60, 3.º, esquerdo, Braga (São Vítor)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7529/
010612; identificação de pessoa colectiva n.º 505495473;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002030430

DECORAÇÕES LUISICANDI, L.DA

Sede: Rua de Damião de Gois, 28, Braga (Cividade), Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6641/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504563572;
data: 030723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito de documentos de prestação de contas, referente ao ano de
2002.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Lopes Dias. 2002027307

FONTES & SILVA, L.DA

Sede: Rua do Dr. Manuel Carneiro, 41, 4.º, Traseiras

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6534/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504714147; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558100
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JORGE CARVALHO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 3.º, sala 1, Braga (São José
de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6846/
000508; identificação de pessoa colectiva n.º 504993518; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558380

LOCAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 642, 3.º, sala 1, Braga

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 2718/
880825; identificação de pessoa colectiva n.º 502026286; data do
depósito: 20030721.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 2002.

Está conforme.

4 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal, Hermógenes
Agostinho da Silva Martins Machado. 2000558321

EDICASTELÕES � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida de Porfírio da Silva, 270,
Braga (São José de São Lázaro)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 7125/
001030; identificação de pessoa colectiva n.º 505208261; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 18/031110.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registada
a alteração do contrato, quanto ao n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º, que fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 9975,96 euros
e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
7481,96 euros, pertencente à sócia Patrocínia Machado Gonçalves e
as outras duas iguais, do valor nominal de 1247 euros, pertencentes
uma a cada um dos restantes sócios, Alexandre Machado Gonçalves e
Agostinho José Machado Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Patrocínia Machado Gonçalves, que se mantém como
gerente e, ainda aos sócios Alexandre Machado Gonçalves e Agostinho
José Machado Gonçalves que, desde já, ficam nomeados gerentes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687839

CONGELADOS MAR E TERRA, L.DA

Sede: Rua de São Marcos, 129, rés-do-chão,
Braga (São João do Souto)

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4484/
950119; identificação de pessoa colectiva n.º 503352802; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/031110.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração do contrato, quanto ao n.º 1 dos artigos 3.º e 4.º, que fi-
cam com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 24 939,90 euros
e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
18 704,92 euros, pertencente à sócia Patrocínia Machado Gonçalves
e as outras duas iguais, do valor nominal de 3117,49 euros, perten-
centes uma a cada um dos restantes sócios, Alexandre Machado Gon-
çalves e Agostinho José Machado Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem à sócia Patrocínia Machado Gonçalves, que se mantém como
gerente e, ainda aos sócios Alexandre Machado Gonçalves e Agostinho
José Machado Gonçalves que, desde já, ficam nomeados gerentes.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi depositado na
pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Lourdes Lourenço Mourão Gomes. 2005687804

CELORICO DE BASTO

ASSISTAUTO � ACESSÓRIOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 492; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/031103.

Certifico que foi registado o seguinte:
Pela apresentação n.º 3/031103. � Cessação das funções de gerente

de Francisco José Alves de Oliveira, em 20 de Maio de 2003, por
renúncia.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 2006092219

ESPOSENDE

NEIVA DA SILVA � CONFECÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1465/
030922; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/030922.

Certifico que Maria Ilídia Neiva da Silva, constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Neiva da Silva � Confec-
ções, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida da Praia, 83,
freguesia de Apúlia, concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio, importa-
ção e exportação de artigos de vestuário, nomeadamente vestuário
exterior.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

2 � A sociedade poderá exigir da sócia prestações suplementares
ao capital até ao montante global de 50 000 euros.

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.
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2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.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 o original.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061754

TRANSCARDANTE � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1468/
030923; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/030923.

Certifico que Maria José de Carvalho Sá, constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TRANSCARDANTE �
Transportes, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do Outeiro,
38, lugar da Guilheta, freguesia de Antas, concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transporte nacional e interna-
cional de mercadorias efectuadas por meio de veículos automóveis ou
conjunto de veículos de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 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 e ainda a Domingos Sá Fernandes, casado, residente no lugar
de Santiago, freguesia de Castelo do Neiva, concelho de Viana do
Castelo 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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, indepen-
dentemente do respectivo objecto.

ARTIGO 6.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 o original.

13 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003061746

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VITORINO & PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 1064/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505278219; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 14/030926.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi o capital
social aumentado de 6000 euros para 36 000 euros, em dinheiro, subs-

crito por ambos os sócios na proporção das respectivas quotas,
consequentemente alterado parcialmente o contrato, quanto ao seu
artigo 3.º, aditando-lhe o n.º 2, o qual, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
36 000 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
18 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando
Gil Marques Pinheiro e Maria Arminda de Faria Armindo Vitorino
Pinheiro.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res ao capital até ao montante global de 108 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

13 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Madalena Odete
da Graça Eiras Martins. 2003061762

INSPOSENDE � INSPECÇÕES PERIÓDICAS
OBRIGATÓRIAS A VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 606/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503223913.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 30 de Junho de 2003, na pasta respectiva, os docu-
mentos respectivos, respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003054979

ESCOLA DE CONDUÇÃO ZENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 859/
980205; identificação de pessoa colectiva n.º 974467332.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram recebidos
e depositados em 30 de Junho de 2003, na pasta respectiva, os docu-
mentos respectivos, respeitantes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

15 de Setembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, Maria Manuela
Amaro Marques. 2003054952

GUIMARÃES

VETESA/NORTE � NUTRIÇÃO ANIMAL, S. A.

Sede: lugar da Careta, freguesia de Souto São Salvador

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 2488;
identificação de pessoa colectiva n.º 501675655; inscrição n.º 28;
números e data das apresentações: 38, 39, 40, 41, 42 e 43/
20031117.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital da sociedade em 1442,52 euros em dinheiro e efectuada
a remodelação integral do pacto social:

Aumento de capital e remodelação integral do pacto social:
Montante após o aumento: 600 000 euros, sendo a importância do

aumento de 1442,52 euros, subscrita em dinheiro.
Capital: 600 000 euros, dividido em 120 000 acções de 5 euros, cada

ao portador.
Conselho de administração: composto por um número ímpar de

membros, sendo o seu número mínimo de três e o máximo de sete,
eleitos em assembleia geral.

Duração do mandato: três anos.
Fiscalização: caberá a um fiscal único e a um suplente, eleitos em

assembleia geral.
Duração do mandato: um ano.
Forma de obrigar: pela assinatura de dois administradores, bem como

pela assinatura de mandatário ou procurador com poderes bastantes
para o acto.
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Certifico ainda que foi depositado a fotocópia da acta onde consta
a cessação de funções dos órgãos de fiscalização e a designação dos
órgãos de fiscalização conforme se segue:

Cessação de funções dos órgãos de fiscalização Cruz das Neves &
Silva Cardoso, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Nuno Luciano Fernandes Cruz das Neves, (revisor oficial de
contas) e de Manuel da Costa Batista (revisor oficial de contas).

Data da comunicação: 30 de Março de 2001.
Designação dos órgãos de fiscalização.
Fiscal único: Barroso, Dias, Caseirão & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por Pedro Manuel Aleixo
Dias, revisor oficial de contas; suplente: São Fernandes, Barros Fon-
seca & Associados, Sociedade de Revisor Oficial de Contas, represen-
tada por António José Carvalho de Barros, revisor oficial de contas.

Prazo: términus do mandato 1999/2001.
Data da deliberação: 18 de Maio de 2001.

Certifico ainda que foi depositada a fotocópia da acta onde consta
a designação dos órgãos sociais para o triénio de 2002/2004, confor-
me se segue:

Designação dos órgãos sociais para o triénio: 2002/2004.
Conselho de administração: presidente � João António de Jesus

Rodrigues; vogais: Ilídio Manuel Guedes da Costa Henriques e Tereza
Pompilho Bueno.

Fiscalização: fiscal único: Barroso, Dias, Caseirão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Pedro
Aleixo Dias, revisor oficial de contas, suplente, S. Fernandes, Barros,
Fonseca & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por António José Carvalho Barros, revisor oficial de
contas.

Data da deliberação: 17 de Janeiro de 2002.

Certifico ainda que foi depositada a fotocópia da acta onde consta
a cessação de funções do vogal do conselho de administração Ilídio
Manuel Guedes Costa Henriques e a designação do vogal do conselho
de administração José Carlos Correia Viana Nunes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato da so-
ciedade.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 2004534044

PENHASUL � IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 9280;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20031114.

Contrato de sociedade

No dia 30 de Outubro de 2003, em Lousada e cartório notarial
perante o seu notário licenciado Manuel Augusto Monteiro de Mo-
rais Peixoto, compareceram como outorgantes:

1.ª Joana de Fátima Bragança Salgado outorga por si e na qualidade
de procuradora de:

a) Agostinho José Salgado;
b) Domingos Bragança Salgado;
c) Miguel Eurico da Silva Miranda.
2.ª Genoveva Mendes Peixoto.

Pacto social da sociedade comercial por quotas com firma
PENHASUL � Importação & Exportação, L.da, elaborado nos
termos do previsto no artigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PENHASUL � Importação &
Exportação, L.da e tem a sua sede na Rua de São Cipriano, 658, fre-
guesia de Tabuadelo, concelho de Guimarães.

§ único. A sociedade pode deslocar a sua sede dentro dos limites
deste concelho ou para concelhos limítrofes por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade é constituída por tempo indeterminado, tendo as suas
operações e vida social início no dia de hoje, ou seja, no dia da outor-
ga deste contrato de constituição.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o comércio por grosso de produtos têx-
teis, importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e encontra-se representado por cinco quotas, pertencen-
tes, uma, no valor nominal de 750 euros ao sócio Agostinho José
Salgado, outra no valor de 750 euros pertencentes à sócia Joana de
Fátima Bragança Salgado, outra no valor de 750 euros, pertencente
ao sócio Domingos Bragança Salgado, outra no valor de 750 euros
pertencente ao sócio Miguel Eurico da Silva Miranda e outra no va-
lor nominal de 2000 euros pertencente à sócia Genoveva Mendes
Peixoto.

ARTIGO 5.º

A gerência com ou sem remuneração conforme vier a ser delibera-
da por assembleia geral será exercida pelos sócios Agostinho José
Salgado, Miguel Eurico da Silva Miranda, Genoveva Mendes Peixoto
e Joana de Fátima Bragança Salgado, que desde já ficam nomeados
gerentes para os devidos e legais efeitos.

§ único. Para representar a sociedade em juízo e fora dela, para a
vincular em quaisquer actos e contratos será necessário a intervenção
ou assinatura conjunta de ambos os sócios gerentes Genoveva Men-
des Peixoto e Miguel Eurico da Silva Miranda, mais a assinatura de
qualquer um dos restantes gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas quer entre sócios quer para
estranhos não depende do consentimento da sociedade para se tornar
eficaz, mas a sociedade em primeiro lugar e os sócios em segundo
lugar, têm sempre direito de preferência.

§ único. No caso de mais do que um sócio desejar preferir, a quota
respectiva será repartida pelos interessados na proporção das quotas
que então possuam, ou, não sendo legalmente possível essa reparti-
ção, será a mesma quota licitada entre os sócios e adjudicada ao sócio
que oferecer o melhor preço.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota ou em alternativa,
adquiri-la nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Caso a quota venha a ser arrestada, arrolada, penhorada, ou de

qualquer forma sujeita a apreensão judicial, bem como, sobre ela seja
constituído um ónus ou deixe de estar da inteira disponibilidade do seu
titular;

c) Em caso de falência ou insolvência do sócio titular.
§ único. O valor da amortização é o valor nominal da quota.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por carta registada expedida para os sócios com
uma antecedência mínima de 10 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, e no caso de
dissolução serão liquidatários todos os sócios que entre si acordarão
quanto aos termos da liquidação e da partilha.

§ único. Na falta de acordo, poderá qualquer deles exigir que o es-
tabelecimento comercial ou industrial seja licitado entre os interessa-
dos, e, adjudicado de forma unitária, a quem oferecer o melhor preço.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados nos termos do artigo 202.º
n.º 4, alínea b) do Código das Sociedades Comerciais a movimentar a
conta aberta em nome da sociedade.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Ajudante, José Augusto de Olivei-
ra Varela. 2004522437

PÓVOA DE LANHOSO

QUINTA DO MINHO, AGRICULTURA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 158/891010; identificação de pessoa colectiva n.º 502235314;
número e data da apresentação: 2/20031112.
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Certifico que foi efectuado na pasta respectiva o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, relativas ao exercício do ano de
2001 referente à sociedade em epígrafe.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 2002782571

TRANSLECAPE � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 659/20020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505978342;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 11; números e data das apresentações: 4, 8 e 11/20031112.

Certifico que foi efectuado o registo de cessação de funções de
gerentes de Manuel de Araújo Lemos e José Fernando Silva Almeida,
por renúncia datada de 6 de Outubro de 2003.

Mais certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi regis-
tada a alteração parcial do contrato com aumento de capital, tendo,
em consequência, os artigos 3.º e 4.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 75 600 euros,
dividido em oito quotas, uma do valor nominal de 25 200 euros, per-
tencente ao sócio Pedro Filipe Henriques de Castro, e as outras sete
iguais, do valor nominal de 7200 euros, pertencentes uma a cada um
dos restantes sócios Ana Cristina Lima Vieira, Florinda Sofia Lima
Vieira, Rosa Elisa Lima Vieira, Eugénia Rosa Lima Vieira, António
Filipe Lima Vieira, Maria Manuela Lima Vieira Gonçalves e João Paulo
Lima Vieira.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res ao capital, até ao montante global de 756 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem ao sócio Pedro Filipe Henriques de Castro, que se mantém como
gerente, e ainda aos sócios Maria Manuela Lima Vieira Gonçalves e
João Paulo Lima Vieira, que desde já ficam nomeados gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Gonçalves Lopes Fernandes. 20025782555

VILA NOVA DE FAMALICÃO

IRMÃOS MAIA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7229/031015; identificação de pessoa colectiva
n.º 501536795; inscrição n.º 5; números e data das apresen-
tações: 24 e 25/151003.

Certifico que os sócios da sociedade acima referida deliberam au-
mentar, como efectivamente aumentam o capital social da dita so-
ciedade de 12 469,94 euros para 25 005 euros, sendo o aumento, no
montante de 12 535,06 euros, todo ele realizado em dinheiro, já en-
trado na caixa social, aumento esse realizado do seguinte modo:

Cada um dos sócios Agostinho de Azevedo Maia e Júlio de Azeve-
do Maia, reforça a sua quota no valor nominal de 6234,97 euros, com
a quantia de 2100,03 euros, ficando assim cada um com uma só quota
no valor nominal de 8335 euros; e o terceiro outorgante Jorge Ma-
nuel Azevedo Maia, entra para sociedade subscrevendo uma quota no
valor nominal de 8335 euros.

Disse o terceiro outorgante que efectivamente subscreve, de facto
uma quota no valor nominal de 8335 euros e que aceita entrar para a
sociedade, nas condições do contrato vigente e do presente aumento.

Disseram agora todos os outorgantes que, sendo agora os únicos
sócios da dita sociedade, e assim validamente a representando delibe-
ram:

a) Alterar a denominação, a sede e o objecto social da referida
sociedade;

b) Nomear gerente o novo sócio Jorge Manuel Azevedo Maia; e
c) E em consequência alterar no pacto social os artigos 1.º, 2.º, 3.º

e 6.º, os quais passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Maia � Construção Civil
e Obras Públicas, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Rio Ave, Edi-
fício São Martinho, 225, freguesia de Ribeirão, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

2 � A sede social poderá ser transferida para qualquer outro local,
no mesmo concelho ou para concelho limítrofe por simples delibera-
ção da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é construção civil, obras públicas e compra
e venda para revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 005 euros, e encontra-se dividido em três quotas iguais no valor
nominal de 8335 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Agostinho de Azevedo Maia, Júlio de Azevedo Maia e Jorge Manuel
de Azevedo Maia.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo, e fora
dele, dispensada de caução, fica a pertencer aos três sócios, já no-
meados gerentes.

2 � A gerência da sociedade será ou não remunerada, consoante
for deliberado em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade são necessárias e suficientes as assina-
turas conjuntas de dois gerentes, mesmo nos casos que envolvam com-
pra, venda ou troca de veículos automóveis da e para a sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004244364

MUSEU AUTOMÓVEL DE RORIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2072/880212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501944672; inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 27/
031107.

Certifico que na sociedade em epígrafe se procedeu à:
Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: os 3.º e 5.º, pelo que passam a ter a seguinte

redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em 15 quotas: uma do valor nominal de
1000 euros, uma do valor nominal de 150 euros e outra do valor
nominal de 100 euros, esta cativa de usufruto a favor de Maria Inês
de Carvalho Matos Magalhães, pertencentes à sócia Maria Manuela
Matos Ferreira de Magalhães; uma do valor nominal de 500 euros e
outra do valor nominal de 125 euros, pertencentes ao sócio António
Vilas Boas de Matos Magalhães; uma do valor nominal de 500 euros
e outra do valor nominal de 125 euros, pertencente ao sócio Manuel
Vilas Boas Matos Magalhães; duas do valor nominal de 500 euros e
duas do valor nominal de 125 euros, pertencentes à sócia Maria
Francisca Monteiro Matos Magalhães; e duas do valor nominal de
500 euros e duas do valor nominal de 125 euros, pertencentes ao sócio
João Manuel Monteiro Matos Magalhães.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio
António Vilas Boas Matos de Magalhães e ao não sócio João Manuel
Matos Ferreira de Magalhães, casado, residente na Rua de Camilo
Castelo Branco, 41, 4.º, nesta cidade e natural da freguesia de Vilarinho,
concelho de Santo Tirso.
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1 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes, os quais poderão comprar, vender e permutar bens móveis ou
imóveis para e da sociedade; e

2 � A venda de automóveis considerados como antigos carece de
consentimento da assembleia geral, por unanimidade de votos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2006272110

COGESAC � COGERAÇÃO DO AVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4895/990223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504487183; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 30/
031107.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente.
Nomeado: Mário José Areias Conde, divorciado.
Data da deliberação: 16 de Junho de 2003.

Conferi e está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2002122679

SOQUIPOL � SOCIEDADE DE MATERIAIS ADESIVOS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 1553/840807; identificação de pessoa colectiva
n.º 501481435; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/
031107.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2003.

Conferi e está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 2000583440

AGICONF � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 7250/031111; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/031111.

Certifico que entre, Manuel Monteiro Granja, solteiro, maior;
Ernesto Carlos da Costa Salgado, casado com Anabela Carneiro Fon-
seca, na comunhão geral; e Maria Helena Monteiro Granja, divor-
ciada, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma AGICONF � Confecções Têxteis, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Igreja, freguesia de Telhado, con-
celho de Vila Nova de Famalicão.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabele-
cer sucursais, filais ou quaisquer outras formas de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto confecção de todos os artigos de ves-
tuário; confecção a feitio de todos os artigos de vestuário.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
representado por três quotas: uma no valor nominal de 4800 euros,

pertencente ao sócio Manuel Monteiro Granja; e duas iguais dos va-
lores nominais de 100 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Ernesto Carlos da Costa Salgado e Maria Helena Monteiro Granja.

5.º

Por deliberação unânime, a sociedade poderá exigir dos sócios,
prestações suplementares de capital até ao montante de 150 000 euros.

6.º

A cessão de quotas é apenas livre entre sócios, ficando conferida
na cessão a estranhos, em primeiro lugar à sociedade e em segundo
lugar aos sócios não cedentes, o direito de preferência.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não compete a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Monteiro
Granja.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Conferi e está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 2004244453

BLP � TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 6518/020429; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 8/020429.

Certifico que entre:
1.ª Berta Lucinda Bezerra Pereira; e
2.ª Maria Adriana Carvalho Ferreira Tavares.
Constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, nos ter-

mos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma BLP � Trading, L.da, tem a sua sede
na Rua do Padre Zeferino José Sampaio, 857, 1.º, sala 1, freguesia de
Calendário, concelho de Vila Nova de Famalicão.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade poderá
ser deslocada para qualquer lugar dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como serem estabelecidas filiais, sucursais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto comércio por grosso, importação e
exportação de produtos alimentares, cereais, sumos e bebidas, utilida-
des domésticas, têxteis.

3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em duas quotas, no
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias, Berta Lucinda Bezerra Pereira e Maria Adriana Carvalho
Ferreira Tavares, e as respectivas entradas foram nesta data realiza-
das em dinheiro através de depósito efectuado na agência da cidade de
Vila Nova de Famalicão do Banco Espírito Santo, S. A., o que decla-
ram sob sua inteira responsabilidade.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a um ou
mais gerentes, ficando desde já nomeada gerente a sócia Berta Lucinda
Bezerra Pereira.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
adquirir, locar e alienar veículos automóveis, bem como celebrar e
rescindir contratos de arrendamento.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; para estranhos fica sujeita
à preferência dos sócios não cedentes e dependente do consentimen-
to da sociedade.
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§ único. Se não for exercido direito de preferência e a sociedade
não consentir na cessão, a sociedade deverá adquirir a quota, fazê-la
adquirir por terceiro ou amortizá-la.

6.º

A sociedade poderá ainda amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por interdição do seu titular;
b) Por acordo com o seu titular;
c) Quando a quota seja objecto de qualquer ónus que possibilite a

sua venda judicial, designadamente penhora ou arresto;
d) Quando a quota seja adjudicada a cônjuge não sócio, em partilha

resultante de divórcio ou separação judicial;
e) Quando a quota seja cedida sem o consentimento da sociedade,

sendo este necessário; e
f) Nos demais casos previstos na lei.
§ 1.º A amortização será efectuada pelo valor apurado no último

balanço anual e o pagamento será feito em seis prestações semes-
trais, sem juros.

§ 2.º A sociedade, em vez da amortização, pode optar por adquirir
a quota ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

7.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de retirada a
percentagem para a reserva legal, terão o destino que lhes for dado
pela assembleia geral, por maioria simples dos votos correspondentes
ao capital social.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios e enviada com a antecedência mínima de 15 dias, se ou-
tras não forem as formalidades ou prazos previstos especialmente
na lei.

9.º

Por deliberação da assembleia geral, aprovada por todos os sócios,
poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante global de 10 000 euros.

Conferi e está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Ajudante Principal, Hermínia da Con-
ceição Nunes Coelho Lopes. 1000243884

MENICARLOS � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 2605/901113; identificação de pessoa colectiva
n.º 502446706; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
020318.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Reforço, redenominação e alteração do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após o reforço de 2410$ em dinheiro, subs-

crito pelos sócios na proporção das suas quotas.
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: Carlos Alberto Correia da Costa, 3000 euros; Maria

Felícia Ferreira da Silva, 1000 euros; Agostinho Carlos da Silva Cos-
ta; 500 euros; Filomena Rosa da Silva Costa Hilário, 500 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 1000243882

FIAÇÃO E TECIDOS OLIVEIRA FERREIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º S/N/100606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500115095; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 13/
030509.

Certifico que foi deliberado a remodelação total do pacto que passa
a ter a seguinte redacção:

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade continua a adoptar a firma Fiação e Tecidos Oliveira
Ferreira, S. A., e reger-se-á pelos presentes estatutos e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Fábrica, Rua de Nar-
ciso Ferreira, 614, na freguesia de Riba de Ave, concelho de Vila Nova
de Famalicão.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para qualquer local dentro do mes-

mo concelho ou concelhos limítrofes;
b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional

ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O seu objecto é o exercício da indústria de fiação e tecelagem de
algodão e outras fibras.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e preferência dos accionistas

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 6500 euros, encontrando-se integralmente
subscrito e realizado pelos accionistas.

2 � O capital social está dividido em 1 300 000 acções com o valor
nominal de 5 euros, cada uma.

3 � Com observância das disposições legais aplicáveis, o capital
social poderá ser aumentado, por uma ou mais vezes, até ao limite de
2 000 000 euros, por deliberação do conselho de administração que
fixará livremente os termos da operação.

4 � A autorização conferida no número anterior é válida pelo prazo
máximo legalmente permitido e poderá ser prorrogada, por uma ou
mais vezes.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, podendo assumir a forma escritural.

2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam
escriturais, haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 e
10 000 acções.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados por alguma das quantidades
referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conversão das acções bem como as de desdo-
bramento ou concentração de títulos correm por conta dos accionis-
tas, sendo o seu montante fixado por deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 7.º

Títulos representativos das acções

Os títulos representativos das acções, serão assinados por dois ad-
ministradores, podendo as assinaturas ser reproduzidas por meios
mecânicos, desde que autenticadas com o selo branco da sociedade.

ARTIGO 8.º

Acções preferenciais sem voto

1 � A sociedade pode emitir, nos termos e condições previstas na
lei, acções preferenciais sem voto.
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2 � As acções preferenciais sem voto conferirão aos seus titulares
o direito a um dividendo prioritário, do montante, nunca inferior a
5% do respectivo valor nominal, a fixar em assembleia geral, a reti-
rar nos lucros distribuíveis aos accionistas, bem como ao reembolso
prioritário do seu valor nominal na liquidação da sociedade.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, incluindo as convertíveis em acções,
em conformidade com o que for deliberado em assembleia geral e
dentro das condições e limites autorizados por lei.

ARTIGO 10.º

Acções e obrigações próprias

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
praticar sobre elas todas as operações que se mostrem convenientes
ao interesse social, observadas as disposições legais aplicáveis.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais especiais, salvo o de participação em aumentos de
capital por incorporação de reservas, se a assembleia geral não delibe-
rar em sentido inverso.

ARTIGO 11.º

Preferência na subscrição

1 � Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem ou nos
termos definidos pela assembleia geral.

2 � O accionista que não realizar integralmente, nos prazos esta-
belecidos, o capital que tiver subscrito sujeito aos juros de mora fixa-
dos pelo conselho de administração, durante o prazo de tolerância
que o mesmo fixar.

3 � Findo o prazo, referido no número anterior, sem o que o
pagamento tenha sido efectuado, o accionista perderá o seu direito à
subscrição das novas acções a favor dos restantes accionistas, na pro-
porção das acções que estes já possuírem.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.

a) Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rio a terem direito a voto poderão agrupar-se por forma a perfazê-lo,
devendo designar por acordo um só de entre eles para os representa-
rem na assembleia geral.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei imperativa atri-
buir esse direito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se repre-
sentar por não accionistas de nacionalidade portuguesa. As pessoas
colectivas far-se-ão representar por uma pessoa física que, para o
efeito, designarem.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com a
assinatura reconhecida notarialmente ou autenticadas pela sociedade.

5 � Os membros do conselho de administração e do conselho fis-
cal e o fiscal único, que não sejam accionistas, poderão participar nas
reuniões da assembleia geral, mas sem direito a voto.

6 � Os accionistas sem direito a votos e os obrigacionistas não
poderão participar ou assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos, 100 ac-
ções averbadas ou registadas em seu nome nos livros da sociedade ou

depositadas na própria sociedade ou em instituição de crédito e dele
façam prova.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 15.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente e dois secretários, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no primeiro
trimestre de cada ano, a fim de:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração e da fiscalização

da sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assembleia

geral, do conselho de administração, do conselho fiscal ou o fiscal
único, e da comissão de remunerações;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socieda-
de, que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral sem-
pre que tal lhe seja solicitado pelo conselho de administração, pelo
fiscal único ou pelo conselho fiscal ou por accionistas que possuam,
pelo menos, acções correspondentes ao valor do mínimo imposto por
lei imperativa ou, na falta dele, correspondente a 7,5% do capital
social e que lho requeiram em carta com assinatura reconhecida pelo
notário em que se impliquem, com precisão, os assuntos a incluir na
ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir a assembleia.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará se não estiverem presentes requerentes que sejam
titulares que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a convoca-
ção da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assiste esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas
notarialmente reconhecidas.

5 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não serão
objecto de apreciação pela assembleia geral, se, dos accionistas reque-
rentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar na reunião
o número exigido para tal requerimento.

6 � A exigência de a acta da assembleia ser lavrada por notário,
quando a lei o permita, deverá ser formulada com a antecedência mí-
nima de cinco dias sobre a data da assembleia, em carta dirigida ao
conselho de administração e com a assinatura reconhecida por notário.

ARTIGO 17.º

Convocação e constituição da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com a antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na convocatória, pode desde logo, ser marcada uma segunda data
para reunir no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira
data marcada.

2 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representados,
salvo nos casos em que a lei ou o contrato dispuserem de modo dife-
rente.

3 � Não podendo, por falta de quorum, funcionar em primeira
reunião, será convocada, nos termos legais, nova reunião que poderá
funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número de accionis-
tas presentes ou representados e o quantitativo do capital a que as
respectivas acções correspondam.

b) Conselho de administração

ARTIGO 18.º

Administração

A sociedade é gerida por um conselho de administração, eleito em
assembleia geral, podendo os seus membros serem accionistas ou não,
e que estão dispensados de prestar caução, salvo disposição em con-
trário de norma imperativa.
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ARTIGO 19.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração será composto por três, cinco,
sete ou nove membros, um dos quais será o presidente, eleitos pela
assembleia geral.

2 � A assembleia geral que proceder á eleição pode designar, de
entre os vogais, um vice-presidente que substituirá o presidente nas
suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 20.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos e
orçamentos anuais e plurienais, bem como os relatórios periódicos de
execução;

b) Estabelecer a organização interna da sociedade e delegar os
poderes ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos o actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, comprometendo-

se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se deles,
podendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judi-
ciais;

f) Apresentar á assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades com o mesmo
objecto social ou com diferente objecto social, e em agrupamentos
complementares de empresas e consórcios, e celebrar contratos de
cooperação e associação;

h) Tomar e dar de arrendamento locais para e da sociedade, e to-
mar e ceder a exploração estabelecimentos comerciais;

i) Adquirir e ceder, onerosa ou gratuitamente, posições contratuais
para e da sociedade, nomeadamente em contratos de locação finan-
ceira mobiliária e imobiliária;

j) Contrair quaisquer obrigações, empréstimos ou financiamentos,
bem como prestar garantias pessoais ou reais a sociedades nas quais
tenha interesse justificado;

k) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de servi-
ços;

l) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,
definindo a extensão dos respectivos mandatos;

m) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos de al-
gum administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos
60 dias a contar da sua falta, cessando o administrador designado as
suas funções no fim do período para o qual os outros administradores
forem eleitos.

ARTIGO 21.º

Delegações de competência do conselho de administração

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de adminis-
tração pode delegar competências em qualquer dos seus membros.

2 � Em especial, o conselho de administração pode incumbir uma
comissão de exercer permanente e colectivamente a gestão corrente
da sociedade, que tomará o nome de comissão executiva e que será
constituída nos termos legais.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois membros do conselho de administração;
c) Um membro do conselho de administração e de um procurador;
d) Um membro do conselho de administração no âmbito do pode-

res que lhe tiverem sido atribuídos pelo conselho de administração;
e) Dois procuradores conjuntamente, no âmbito dos poderes que

lhes tiverem sido atribuídos pelo conselho de administração.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente, pelo
menos, uma vez por trimestre e extraordinariamente sempre que for
convocado pelo seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo
menos, dois dos seus membros.

2 � As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas com um voto favorável da maioria dos
membros presentes ou representados.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro mediante carta dirigida ao presidente, mas cada instru-
mento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

c) Fiscal único ou conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Fiscalização

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
que terá um suplente, ambos revisores oficiais de contas ou por um
conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal será composto por três membros efectivos,
um dos quais presidente, e dois suplentes, sendo um dos membros
efectivos e um dos suplentes revisores oficiais de contas ou socieda-
des de revisores oficiais de contas, enquanto a lei o impuser.

3 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conse-
lho, dispondo de voto de qualidade em caso de empate nas votações.

ARTIGO 25.º

Reuniões do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente, pelo menos, uma
vez por trimestre.

2 � O conselho reúne-se sempre por iniciativa do seu presidente
ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO IV
Disposições gerais

ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados

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

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal até ao respectivo limite;

b) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel dos órgãos sociais eleitos, se a ela houver lugar;

c) O montante necessário para pagamento do dividendo prioritário
devido às acções preferenciais sem voto, se tiverem sido emitidas
acções desta espécie;

d) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se a
assembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-
lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral delibera livremente por maioria simples
em matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qual-
quer distribuição obrigatória.

ARTIGO 27.º

Remuneração e regime de previdência social

1 � Os membros dos órgãos sociais terão as remunerações fixas e/
ou variáveis que lhes forem fixadas por uma comissão de remunera-
ções, composta por três membros, eleitos trienalmente pela assembleia
geral, que escolherá o presidente, o qual terá voto de qualidade, e com
poderes para celebrar contratos de trabalho com cada administrador.

2 � Os administradores poderão ter direito a reforma, devendo as
respectivas condições ser fixadas contratualmente com cada um deles
pela comissão referida no n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 28.º

Mandato dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais eleitos sê-lo-ão por três anos, sendo sempre
permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades, salvo diferente
imposição legal.
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ARTIGO 29.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral.

ARTIGO 30.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da so-
ciedade, será feita extrajudicialmente através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral não deliberar doutro modo.

ARTIGO 31.º

Foro competente

Para os litígios que oponham a sociedade aos accionistas, seus her-
deiros ou representantes, ou a outros membros dos órgãos sociais é
competente o foro da comarca da sede social, com expressa renúncia
a qualquer outro, salvo disposição legal imperativa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se depositado na pasta respectiva.

Conferi e está conforme.

20 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Ferreira Sá Araújo. 1000240699

ANAR � FÁBRICA DE TINTAS, VERNIZES E COLAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 4387/970912; identificação de pessoa colectiva
n.º 501171541.

Certifico que, foram depositadas as contas relativas ao ano de 2002.

5 de Novembro de 2003. � A Ajudante Principal, Hermínia da
Conceição Nunes Coelho Lopes. 2002124507

TORRES LOPES � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Famalicão.
Matrícula n.º 5622/000928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505168529; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, número e data
da apresentação: 28/031021.

Certifico que, foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções, de Maria Manuela Fernandes Ferreira Lopes,

em 24 de Abril , por renúncia.

Conferi e está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Segunda Ajudante, Maria Isabel
Ferreira de Sá Araújo. 2004245751

VILA VERDE

TRANSMONTÁGUAS � CAPTAÇÃO DE ÁGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 365/
930504; identificação de pessoa colectiva n.º 502982705; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/16092003.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou e redenominou o
capital, tendo em consequência alterado o artigo 3.º, o qual 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 iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

Certifico também que foram depositadas na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

30 de Setembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208590

DELFEXPRESSO � AGENCIAMENTO DE TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 407/
940429; identificação de pessoa colectiva n.º 503064432; número
e data da apresentação: PC 1/16092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2000.

Está conforme.

5 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002208298

ESCOLA DE CONDUÇÃO AUTO VILAVERDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 712/
991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504691546;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20031027.

Certifico que, Daniel Paulo de Sousa Ribeiro Azevedo de Araújo
cessou funções de gerente, por renúncia.

Data da comunicação: 23 de Outubro de 2003.

Está conforme.

28 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209944

FILMANJO � CONSTRUÇÕES E ORNAMENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1065/
020205; identificação de pessoa colectiva n.º 505990210; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031027.

Certifico que a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte acto de
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Julho de 2003.

Está conforme.

29 de Outubro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2002209979

JOÃO NARCISO BOAS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 151/
820406; identificação de pessoa colectiva n.º 501260986; número
e data da apresentação: PC 51/27062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003943790

A. NOGUEIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 232/
890221; identificação de pessoa colectiva n.º 502108142; número
e data da apresentação: PC 53/27062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003943781
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FLOR TÊXTIL, MALHAS E CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 215/
880426; identificação de pessoa colectiva n.º 501970002; número
e data da apresentação: PC 1/23092003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003942017

JOSÉ SOUSA CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 1038/
020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505893738; número
e data da apresentação: PC 1/15102003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

6 de Novembro de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José
Júlio Correia Braga Peixoto. 2003943803

ARMANDO SOARES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 138/
800417; identificação de pessoa colectiva n.º 500976503; número
e data da apresentação: PC 2/25062003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas referentes ao ano de 2002.

Está conforme.

25 de Julho de 2003. � O Ajudante Principal destacado, José Jú-
lio Correia Braga Peixoto. 2002845778

BRAGANÇA
MIRANDELA

LAGE & MESQUITA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 123/
990308; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/210703.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato de sociedade, transformação em so-
ciedade unipessoal:

Artigos alterados: 1.º, 3.º, 4.º e 5.º.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lage & Mesquita, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede no rés-do-chão direito, com uma divisão e número de po-
lícia, 113, da Rua da República em Mirandela, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por duas quotas de 2500 euros cada, ambas
pertencentes ao sócio Maurício Manuel Monteiro Freitas.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livremente permitida pelo que poderá o único
sócio quando o entender, ceder uma das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, fica afecta ao único
sócio, desde já designado gerente, bastando apenas a sua assinatura
para obrigar a sociedade.

21 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Pimentel Raimundo Santos. 2004991291

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO PÉROLA DO TUA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 563/
970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503811165; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 2/081003.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato de sociedade e reforço de capital.
Capital após reforço: 100 000 euros, integralmente realizado em

dinheiro.
Subscrição de: 95 000 euros em dinheiro, sendo 57 000 euros pelo

sócio António Jorge Marcelo; e 38 000 euros pela sócia Lídia das Neves
Gonçalves.

Artigo 3.º
Capital: 100 000 euros
Sócios e quotas:
a) António Jorge Macedo � 60 000 euros;
b) Lídia das Neves Gonçalves � 40 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

8 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria de Lurdes Pimentel
Raimundo Santos. 2004991453

MOGADOURO

VIA DUPLA BAR � SERVIÇO DE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mogadouro. Matrícula n.º 176/
980623; identificação de pessoa colectiva n.º 504208721; (of.)
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 1/031114.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Tiago Domingos Ferreira
Lopes, por renúncia efectuada em 29 de Outubro de 2003.

É o que cumpre certificar.

17 de Novembro de 2003. � O Segundo Ajudante, Francisco José
Mateus Albuquerque Guimarães. 2001693320

VIMIOSO

N. Q. J. � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vimioso. Matrícula n.º 107/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031031.

Certifico que para fins do disposto os artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, Manuel Maria Quina Rodrigues, João
Manuel de Almeida Silva Teixeira e Nelson Garrido Correia, consti-
tuíram a sociedade comercial em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. Q. J. � Transformação e
Comércio de Granitos, L.da e tem a sua sede no lugar Alto das Chãs,
freguesia e concelho de Vimioso.

2 � Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem assim como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de repre-
sentação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o fabrico de artigos de granito e
de rochas, comércio e retalho de material de bricolage, equipamento
sanitário, ladrilhos e materiais similares.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabilidade
limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5100 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma no
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valor nominal de 1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Manuel Maria Quina Rodrigues, João Manuel de Almeida Silva
Teixeira, e Nelson Garrido Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, fi-
cando desde já nomeados todos os sócios, Manuel Maria Quina
Rodrigues, João Manuel de Almeida Silva Teixeira e Nelson Garrido
Correia.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos, em juízo e fora é suficiente a assinatura de dois gerentes.

3 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, fianças e outras obri-
gações.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios carece do consentimento da so-
ciedade que terá sempre o direito de preferência, o qual de seguida, se
defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante global de o quíntuplo do capital social.

Está conforme o original.

A Ajudante, (Assinatura ilegível). 2001880871

CASTELO BRANCO
BELMONTE

CONSTRUÇÕES, PAIS DOS SANTOS , L.DA

Sede: Rua de Pedro Alvares Cabral, 35, rés-do-chão,
freguesia e concelho de Belmonte

Conservatória do Registo Comercial de Belmonte. Matrícula n.º 155/
970527; identificação de pessoa colectiva n.º 503880817.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do exercício de 2002 em 14 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Outubro de 2003. � O Conservadora Interina, (Assinatura
ilegível). 2001534752

COVILHÃ

CONSTRUÇÕES PEREIRA MARIANO & GASPAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2410/
990118; identificação de pessoa colectiva n.º 504340735.

Certifico que foram depositados na pasta própria da sociedade em
epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao exercí-
cio de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005144550

RAMOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1988/
940510; identificação de pessoa colectiva n.º 503201901; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 6/20030910.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo.

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 5 000 000$, após o reforço de 4 500 000$, subscrito em

numerário pelos sócios, Rui Manuel de Jesus Fonseca e Elisabete Ale-
xandre dos Santos Polónio cada um com 2 250 000$.

Artigo alterado: 3.º que após redenominação passou a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
24 939,90 euros e encontra-se dividido em duas quotas de
12 469,95 euros, cada, pertencendo cada um delas a cada uma dos
sócios Rui Manuel de Jesus Fonseca e Elisabete Alexandre dos Santos
Polónio.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005145785

PINHEIRO & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 1694/
900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502288086; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/20030911.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Setembro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005145912

BERALT TIN AND WOLFRAM (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 972/
730904; identificação de pessoa colectiva n.º 500044708.

Certifico que em 27 de Agosto de 2003 foram depositados na pas-
ta própria da sociedade em epígrafe, os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda Ajudante, Lúcia Maria
Proença Serra dos Santos. 2005146021

CAMPOS & CAMPOS � COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 2058/
950223; identificação de pessoa colectiva n.º 503358428; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 7/20030910.

Certifico que, com relação á sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte registo.

Alteração parcial do pacto com reforço de capital e redenominação.
Capital: 375 000 euros, após reforço de 250 000 euros, subscrito

em numerário pelos sócios, José António Pereira Campos, Antero
Morais Rodrigues Brancal; José Pedro Duarte Rodrigues Brancal e
Antero Duarte Rodrigues Brancal, na proporção das suas quotas:

Artigo alterado: 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e já realizado em dinheiro
é de 375 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, uma de
150 000 euros pertencente ao sócio José António Pereira de Cam-
pos, e três quotas de 75 000 euros cada, cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Antero Morais Rodrigues Brancal; José Pedro
Duarte Rodrigues Brancal e Antero Duarte Rodrigues Brancal.

Mais certifico que, foi depositado na pasta própria da sociedade o
texto completo do contrato alterado na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 2005145920
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FUNDÃO

PRECIOSA FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 678/
961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503748013; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 2/20030930.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Dissolução da sociedade, por mutuo acordo dos sócios, Delfim
Augusto Diogo Borges e Maria Preciosa Saraiva Dias Borges e encer-
ramento da liquidação da sociedade com aprovação das contas em 30 de
Junho de 2003.

Conferida, está conforme.

19 de Novembro de 2003. � O Ajudante, Carlos Alberto da Silva
Costa. 2002722200

RIBAZENHA � CONFECÇÕES UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 946/
20010710; identificação de pessoa colectiva n.º 505357089.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2003617914

FUNDÃOCAR � AUTOMÓVEIS DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 499/
930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502901616.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722447

ELECTRO AUTOMÓVEL DO FUNDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 241/
19840320; identificação de pessoa colectiva n.º 501461809.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722455

FUNDICONTA � GABINETE DE CONTABILIDADE
DA COVA DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 310/
870806; identificação de pessoa colectiva n.º 501819649.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria
Gonçalves Gomes de Elvas. 2002722439

SERTÃ

TRANSPORTES SÃO CARLOS, L.DA

Sede: Isna de São Carlos, Varzea dos Cavaleiros, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 544/
951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503517860.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe, foram
depositados na respectiva pasta os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício de 2002.

Conferida, está conforme.

17 de Julho de 2003. � A Conservadora, Gina Maria Barata dos
Reis. 2002157553

VILA DE REI

ITL � INDÚSTRIA TRANSFORMADORA DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila de Rei. Matrícula n.º 93/
991125; identificação de pessoa colectiva n.º 504107933;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: (of.) 3 e 4/031113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Cessação de funções de gerente: Carlos Manuel Brás Martins,
a partir de 14 de Junho de 2000, por óbito.

2 � Aumento do capital social e alteração parcial do pacto, quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entrado
na caixa social é de 75 000 euros, dividido em quatro quotas, uma no
valor nominal de 9975,96 euros, pertencente aos sócios, Armando
Farinha Martins e Iria dos Santos Brás e três quotas iguais, cada uma
no valor de nominal de 21 674,68 euros, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Fernando António Brás Martins, Eugénia Maria Brás
Martins e Ana Maria dos Santos Brás Martins.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme o que for delibe-
rado em assembleia geral, pertence aos sócios Fernando António Brás
Martins e Eugénia Maria Brás Martins.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, (Assinatura ilegí-
vel). 2001825013

COIMBRA
COIMBRA

 INTERCIR � CENTRO CIRÚRGICO DE COIMBRA, S. A.
(anteriormente INTERCIR � CENTRO CIRÚRGICO

DE COIMBRA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Coimbra. Matrícula n.º 6619;
identificação de pessoa colectiva n.º 503834971; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 1/030328.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que o capital foi
aumentado para 502 095 euros, após o aumento de 54,92 euros subs-
crito e realizado em dinheiro por todos os sócios na proporção das
suas quotas pelo que os sócios ficaram com as seguintes quotas: José
António Fernandes Abrantes de Campos, Carlos Manuel Santos
Andrade, Francisco Manuel Ferreira Carrilho e Mário Jorge Figueiredo
Silva cada um com uma quota de 15 213,34 euros; Ilídio Fernandes de
Faria e Isaura do Carmo Ferraz Regadas cada um com uma quota de
30 426,67 euros; Alexandre José Linhares Furtado com uma quota de
60 853,34 euros; Joaquim Carlos Neto Murta com uma quota de
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76 066,68 euros e António Casanova Tavares Travassos com duas
quotas de 121 706,68 euros.

Mais certifico que foi transformada em sociedade anónima pelo
que passou a reger-se pelos seguintes estatutos:

Contrato de sociedade

CAPÍTULO I

Firma, sede, formas, locais de representação,
objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INTERCIR � Centro Cirúrgico de
Coimbra, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta do Chafariz no lugar da
Espadaneira, freguesia de São Martinho do Bispo, concelho de
Coimbra.

2 � O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, agên-
cias, delegações ou outras formas locais de representação no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na prestação de serviços médico-cirúrgicos.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito, é de 502 095 euros, estando
totalmente realizado.

O capital está representado por 100 419 acções de valor nominal
de 5 euros cada.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão a portador.
2 � As acções no momento de cada emissão, serão registadas no

livro de registo de acções da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são livremente transmissíveis a título gratuito ou
oneroso mas antes de cada transmissão o cedente deve informar a
sociedade por carta registada remetida com 10 dias de antecedência
sob pena de, se o não fizer, nem o cedente nem o adquirente pode-
rem exercer qualquer dos seus direitos, nomeadamente o de voto.

2 � A sociedade pode deliberar a amortização das acções por morte
de qualquer accionista. A deliberação terá de ser tomada nos 90 dias
posteriores à morte do accionista transmitente.

ARTIGO 7.º

As acções serão representadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100,
1000 e múltiplos de 1000 acções.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir acções próprias, nos termos e condi-
ções previstas na lei.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto, até ao
montante representativo de 10% do capital e qualquer tipo de obriga-
ções de conformidade com a lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, nomeados no início de cada reunião.

ARTIGO 11.º

1 � Têm direito a participar nas assembleias gerais os accionistas
titulares de pelo menos 100 acções, depositadas nos cofres da socie-
dade ou em estabelecimento bancário, com a antecedência não infe-

rior a 15 dias da data marcada para a primeira convocação, sem pre-
juízo do estipulado no artigo 6.º

2 � Os accionistas sem direito a voto nos termos do número an-
terior, e os obrigacionistas, só podem assistir às assembleias gerais e
participar na discussão dos assuntos da ordem do dia se o presidente
da mesa os autorizar, antes do início dos trabalhos.

3 � As pessoas que exerçam cargos nos órgãos sociais e não sejam
accionistas podem participar nas assembleias gerais, sem votar, para
eventuais esclarecimentos.

4 � Contar-se-á um voto por cada 100 acções.
5 � Basta uma carta, dirigida ao presidente da mesa, para dar

poderes de representação dos accionistas nas assembleias gerais.
6 � Só pode representar um accionista outro accionista, o seu

cônjuge, ascendentes ou descendentes.
7 � As assembleias gerais serão convocadas por anúncio com a

antecedência mínima de um mês.

CAPÍTULO IV
Administração

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração é constituído por três membros,
accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, e reunirá pelo me-
nos um vez em cada mês.

2 � A assembleia geral escolherá, de entre os eleitos, o presidente do
conselho de administração, se na lista eleita ele não estiver designado.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

ARTIGO 13.º

Compete ao conselho de administração gerir as actividades da so-
ciedade, designadamente as atribuições que lhe são conferidas pelo
artigo 406.º do Código das Sociedades Comerciais, podendo ainda,
comprar e vender veículos automóveis e acordar, desistir e transigir
em juízo.

ARTIGO 14.

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador no qual o conselho de ad-

ministração tenha delegado poderes bastantes para o acto, nos ter-
mos do artigo 13.º;

c) Pela assinatura de um mandatário que sozinho tenha poderes
bastantes para o acto.

2 � Para actos de mero expediente basta a intervenção de qual-
quer administrador.

CAPÍTULO V
Fiscalização

ARTIGO 15.º

A fiscalização da sociedade pertence a um fiscal único que será
revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas
que terá sempre um suplente que será igualmente revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação dos resultados

ARTIGO 16.º

1 � O ano comercial corresponde ao ano civil.
2 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-

zembro e os lucros líquidos, depois de deduzida a percentagem de 5%
para o fundo de reserva legal, serão aplicados em reservas livres con-
forme for deliberado pela assembleia geral, sendo o restante distribuído
aos accionistas como lucros.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A sociedade dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração passará a exercer as funções de
liquidatário a partir do momento da dissolução, salvo deliberação em
contrário da assembleia geral.

2 � A liquidação será feita extrajudicialmente.
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CAPÍTULO VIII

Disposições gerais

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos órgãos sociais durará quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser remunerados ou não
pelo exercício das suas funções, conforme for deliberado pela assembleia
geral que os eleja.

ARTIGO 20.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, derrogar os
preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO IX
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 21.º

São desde já designados, para o quadriénio que agora se inicia, os
seguintes membros dos órgãos sociais, sendo o administrador dispen-
sado de caução, a saber:

Assembleia geral: Professor Doutor Joaquim Carlos Neto Murta �
presidente; Dr. Carlos Manuel Santos Andrade, secretário.

Conselho de administração: Dr. António Casa Nova Tavares
Travassos �presidente; Dr. Ilídio Fernandes de Faria; vogal: Dr. José
António Fernandes de Abrantes Campos, vogal.

Fiscal único: Dr. António Pinto Castanheira, revisor oficial de
contas n.º 466, em representação da Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas n.º 175, Pinto Castanheira & P. Martinho, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, casado, residente na Urbanização
dos Banhos Secos, lote 13, Santa Clara, Coimbra, contribuinte
n.º 151132771, como fiscal único efectivo; Dr. António Paiva
Martinho, revisor oficial de contas, n.º 864 casado, residente na Rua
do Grupo Instrução Musical de Fontela, Fontela, Figueira da Foz,
contribuinte n.º 140249630, como suplente do fiscal único.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2003. � A Primeira-Ajudante, Ana Margarida
Franco Pereira Duarte. 2000213170

CONDEIXA-A-NOVA

AUTO-GARAGEM DO CENTRO, PNEUS ÓLEOS
E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 87; identificação de pessoa colectiva n.º 502163119; data da
apresentação: 030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219532

DOMINÓ � INDÚSTRIAS CERÂMICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 71; identificação de pessoa colectiva n.º 502079215; data da
apresentação: 031119.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício dos
anos de 2001 e 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2001908377

ALEIXO E TORRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 325; identificação de pessoa colectiva n.º 504510797; data da
apresentação: 030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219559

TOP MC � TOPOGRAFIA E PROJECTOS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 196; identificação de pessoa colectiva n.º 503303046; data da
apresentação: 030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219516

ALUMIFAIA � COMÉRCIO DE ALUMÍNIOS E MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 46; identificação de pessoa colectiva n.º 501701982; data da
apresentação: 030626.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2001342276

INCARPO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 185; identificação de pessoa colectiva n.º 500824800; data da
apresentação: 030715.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219664

AGRO-ROMEIRA � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 219; identificação de pessoa colectiva n.º 503630292; data da
apresentação: 030715.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219648

DOMUS � PRODUTOS CERÂMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 122; identificação de pessoa colectiva n.º 502431628; data da
apresentação: 030630.
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Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219524

AMÉRICO SIMÕES ARIEIRO E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 43; identificação de pessoa colectiva n.º 500518327; data da
apresentação: 030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002219370

SUPERLAVA � SERVIÇOS INDUSTRIAIS
DO CENTRO-LAVANDARIA E TINTURARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 384; identificação de pessoa colectiva n.º 505040964; data da
apresentação: 030630.

Certifico que a sociedade em epígrafe depositou na pasta respecti-
va os documentos relativos à prestação de contas do exercício do
ano de 2002.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 2002218480

FIGUEIRA DA FOZ

SOPORGEN � SOCIEDADE PORTUGUESA DE GERAÇÃO
DE ELECTRICIDADE E CALOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3055/20031111; identificação de pessoa colectiva n.º 504415506;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 23/20031111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
artigo 2.º, n.º 1 do respectivo contrato, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

Sede: Edifício Fabril da Soporcel, lugar e freguesia de Lavos, con-
celho da Figueira da Foz.

O texto completo na sua redacção actualizada, encontra-se depo-
sitado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003316906

JACINTO & LEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1255/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502082119;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 9/20031111.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 5 de Novembro de 2003.

Conferida está conforme.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003316884

ESTALEIROS NAVAIS DO MONDEGO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 77/441012; identificação de pessoa colectiva n.º 500100500;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 15/20031107.

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

Deliberação de redução de capital
Montante da redução. 3 000 000 euros, passando o capital

para: 750 000 euros.
Data da deliberação: 30 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317252

JOSÉ SERENO � DECORAÇÃO DE LOJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2639/010528; identificação de pessoa colectiva n.º 505420783.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
depósito da acta e dos documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 2002.

Conferida está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Irene Rodrigues.
2003331751

PARQUES DO MONDEGO � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1747/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503254290;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 9/20031106.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de designação do conselho de administração e do con-
selho fiscal, para o triénio 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Aprígio de Jesus Ferreira
dos Santos, casado, Volta da Tocha, Tocha, Cantanhede; vogal: Maria
Dolores Barreto Sebastião, casada, Volta da Tocha, Cantanhede;
vogal: Herve Joel Ferreira dos Santos, casado, Rua da Cidade da Praia,
7, Buarcos, Figueira da Foz.

Conselho fiscal: presidente � Fernando Manuel Sousa Santana,
casado, Avenida do Dr. Manuel Gaspar de Lemos, Edifício Praia da
Fonte, 2.º direito, Figueira da Foz; vogal: Luís Manuel Baptista Gon-
çalves Almeida, casado, revisor oficial de contas, Rua da Urbanização
Ar e Sol, lote 17, 1.º A, Coimbra; vogal: Hugo José de Carvalho
Pedrosa, casado, Rua do Dr. Calado, 43, 3.º A, Figueira da Foz;
suplente: Armando Meireles e Lopes Vinga, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Rua do Júlio Dinis, 936, Porto, representada por
Manuel Hernâni Martins Lopes Vinga, casado, revisor oficial de con-
tas, Rua de Eugénio de Castro, 404, Hab. 73, Porto.

Data da deliberação: 30 de Abril de 2003.

Conferida está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003331573

MAJOEIRA � COMÉRCIO DE PESCADO E MARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2405/991122; identificação de pessoa colectiva n.º 504481819;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/20031106.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Outubro de 2003.

Conferida está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003331565
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FORMULA 1 � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2701/010904; identificação de pessoa colectiva n.º 505578816;
averbamento n.º 1 à  inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/20031105.

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

Mudança de sede: Zona Industrial da Gala, Rua das Olaias, lote, 23,
São Pedro, Figueira da Foz.

Conferida está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003331549

NAVAL CENTRO � ESTALEIROS NAVAIS
DO CENTRO DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1368/910507; identificação de pessoa colectiva n.º 502601361;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 16/20031003.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o registo de designação do conselho de administração e do fiscal
único para o triénio 2003/2005.

Conselho de administração: presidente � Estaleiros Navais do
Mondego, S. A., representada por Luís Filipe Cristiano de Sousa Syder,
casado, residente na Rua do Dr. Luís Carriço, 27, 1.º, Figueira da Foz,
Remolcanosa Portugal � Serviços Marítimos, S. A., representada por
António Gervásio Martins de Almeida Leite, casado, Rua de Pinheiro
Borges, 20, C-2, Alfragide, Amadora; Nuno Miguel Ferreira de Almeida
Antunes dos Santos, casado, Rua das Violetas, 35, Vais, Figueira da
Foz.

Fiscal único: Carlos Teixeira & Noé Gomes, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, representada por Carlos Manuel Duarte
Teixeira, revisor oficial de contas, casado, Travessa de Helena Vieira
da Silva, 15, 20, Leça da Palmeira; suplente: Noé Gonçalves Gomes,
revisor oficial de contas, casado, Rua de Francisco Alexandre Ferreira,
197, 7.º esquerdo, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 26 de Junho de 2003.

Conferida está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Natália Maria
Gaspar Carlos Ferreira Gomes. 2003331530

ÁTOMO VERDE � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 3052/20031110; identificação de pessoa colectiva n.º 506764281;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/20031110.

Certifico que entre, Joaquim José Dias Pedrosa, divorciado; José da
Cruz Fernandes Carnide, casado com Hermínia Marques Pedrosa
Carnide, na comunhão de adquiridos e Luís Miguel Simões Oliveira,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato: 

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ÁTOMO VERDE � Instalações
Eléctricas, L.da, e tem a sua sede na Rua de 2 de Outubro, 1, no lugar
e freguesia de Marinha das Ondas, concelho da Figueira da Foz.

2 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como podem ser
criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto instalações eléctricas de alta e
baixa tensão, construção civil e obras públicas.

2 � A sociedade poderá adquirir participações, como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diverso do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamentos
complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em três quotas, uma do valor no-
minal de 2500 euros, do sócio Joaquim José Dias Pedrosa, uma do
valor nominal de 2000 euros, do sócio José da Cruz Fernandes Carnide,
e outra do valor nominal de 500 euros, do sócio Luís Miguel Simões
Oliveira.

2 � Por deliberação unânime de todos poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global de
500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre sócios é li-
vremente permitida.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de preferência em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo, no caso de cessão
a título oneroso.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta ao gerente ou gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
c) Cessão de quota a não sócio sem prévio consentimento da sociedade;
d) Quando o sócio deixar de comparecer ou de se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � Salvo disposição legal imperativa sem sentido diverso, a

contrapartida da amortização será o valor que para a quota resultar
do último balanço aprovado e será paga nas condições estipuladas na
assembleia geral que deliberar a amortização.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, podendo,
porém os sócios deliberar que em vez da quota amortizada sejam
criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a um ou mais
sócios ou a terceiro.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios poderão ser derrogadas as normas legais
dispositivas.

Certifico ainda que foi designado gerente, Joaquim José Dias
Pedrosa, casado, residente na Rua Principal, 81, Calvete, Alqueidão,
Figueira da Foz, por deliberação de 4 de Novembro de 2003.

Conferida está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317279

QUEEN�S PUB, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2147/980324; identificação de pessoa colectiva n.º 504139665;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/20031110.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2002.

Conferida está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Elisa
Marques Oliveira Estanqueiro. 2003317260

MSP � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS FISCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1943/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503630802.
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Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805784

SOFÁMANIA � COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2483/000605; identificação de pessoa colectiva n.º 504979809.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2000207782

NEW COTTAGE � PIZZARIA, GELATARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2682/010808; identificação de pessoa colectiva n.º 505599538.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805792

CHARME � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1556/921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502900296.

Certifico que foi efectuado o depósito da acta da assembleia geral
da sociedade em epígrafe e dos documentos a que se refere o arti-
go 42.º do Código do Registo Comercial, respeitante à prestação de
contas do ano de 2002.

Conferida está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 2002805750

ÉVORA
ALANDROAL

O POTE � PRODUTOS TRADICIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 134/
010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505277867; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/05112003.

Certifico que, por escritura de 15 de Outubro de 2003, lavrada no
Cartório Notarial de Alandroal, de fl. 23 a fls. 23 v.º, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 267-F, foi dissolvida a referida sociedade.

Está conforme.

17 de Novembro de 2003. � O Conservador, Arlindo José Rosa-
do Clara. 2001381190

ALANDROQUEIJOS II � QUEIJARIA TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 186/
031031; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/31102003.

Certifico que, por escritura de 13 de Outubro de 2003, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Évora, exarada de fl. 8 a fl. 10 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 74-F, foi constituído um contrato
de sociedade entre:

Francisco Bernardo Ribeiro, casado com Rita Leocádia Serra Brízida,
comunhão de adquiridos, residente no lugar das Hortinhas, Santiago
Maior, Alandroal; e Rita Leocádia Serra Brízida, casada com o ante-
rior e com ele residente que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALANDROQUEIJOS II � Queijaria
Tradicional, L.da e tem a sua sede no Alandroal, Largo de Pêro
Rodrigues, freguesia de Nossa Senhora da Conceição.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do concelho do Alandroal ou para concelho limítrofe e bem as-
sim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria do leite e derivados,
nomeadamente fabrico de queijo e requeijão, bem como o comércio
de queijo e requeijão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor no-
minal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até ao
montante máximo de 20 vezes o capital social e na proporção das
respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, fica a cargo de um ou
mais gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Desde já, ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a terceiros, os sócios em primeiro lugar e a
sociedade depois, terão direito a preferir, pelo que o sócio que pre-
tender alienar a sua quota, deve informar aqueles e esta, por meio de
carta registada com aviso de recepção, indicando a identidade do
cessionário e todas as condições da cessão.

§ 1.º É de 30 dias, contados da recepção daquela comunicação, o
prazo para os sócios exercerem o seu direito de preferência, o que
deverão fazer por carta registada com aviso de recepção.

§ 2.º É de 10 dias, contados desde o termo do prazo referido no pará-
grafo anterior, o prazo para a sociedade preferir, devendo a respectiva
comunicação ser feita por carta registada com aviso de recepção.

§ 3.º Se mais do que um sócio pretender a quota cedenda, será a mes-
ma dividida entre os interessados proporcionalmente às suas participa-
ções no capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando o sócio deixar de cumprir as obrigações sociais ou quan-

do, por qualquer forma, prejudicar a sociedade;
c) Quando a quota for arrolada, arrestada, penhorada ou por qual-

quer outra forma, sujeita a apreensão judicial; e
d) Por insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente

decretada.
No caso da alínea a), a contrapartida da amortização será acordada

entre as partes e, nos restantes casos, a que resultar das disposições
legais aplicáveis.

O Conservador, Arlindo José Rosado Clara. 2001381182

ÉVORA

PADARIA PASTELARIA � A NOVA FORMA, L.DA

Sede: Rua de Manuel da Fonseca, 10, rés-do-chão, direito,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5002,94 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2444/
20000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504866931.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172336

SULTORNOS � CONCEPÇÃO E FABRICO DE PEÇAS, L.DA

Sede: Quinta do Bacelo, 3, Estrada da Chainha, Bacelo,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2791/
20020123; identificação de pessoa colectiva n.º 505652978.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172344

MIDSUL � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL E DOMICILIÁRIA
DO SUL, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada das Pimentas, Quinta Pequena, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2861/
20020524; identificação de pessoa colectiva n.º 506121615.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172310

PARENTE & SANTOS, L.DA

Sede: Bairro do Frei Aleixo, Rua de Nossa Senhora de Fátima,
Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2577/
20010122; identificação de pessoa colectiva n.º 505261987.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172328

CAMPOSUL � VINHOS E AZEITONAS VIDIGUEIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial 2, lote 39, Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2594/
20010221; identificação de pessoa colectiva n.º 505341115.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172395

ANTÓNIO CALHAU LOBO DA SILVEIRA, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 31, Sé, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1566/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502913347.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172298

TRANSPORTADORA EBORENSE, L.DA

Sede: Bairro do Almeirim, (antiga Fábrica das Carnes),
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 250 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2333/
990326; identificação de pessoa colectiva n.º 504326635.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172280

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA HERDADE DAS TAIPAS, L.DA

Sede: Rua do Segeiro, 17, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1719/
940621; identificação de pessoa colectiva n.º 503211656.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172263

SILVEIRA & OUTRO, L.DA

Sede: Travessa das Peras, 12-A, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 60 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1222/
891127; identificação de pessoa colectiva n.º 502258101.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172255

LOS MARES � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Quinta da Machoca, Canaviais, 7000 Évora

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2769/
20020104; identificação de pessoa colectiva n.º 505941244.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172247

MERCADO DO MARISCO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Romão Ramalho, 82, Sé e São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 15 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2390/
990915; identificação de pessoa colectiva n.º 504542370.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172239

ROSADO & FERNANDES, L.DA

Sede: Rua de Atrás do Palacete, 8, Azaruja,
São Bento do Mato, 7000 Évora

Capital social: 14 963,94 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1525/
920724; identificação de pessoa colectiva n.º 502820586;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: (of.) 27 e 28/20031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foram registadas:
1 � A cessação das funções do gerente António Manuel Pulga

Rosado, por renúncia de 21 de Outubro de 2003.
2 � A alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 6.º que pas-

sou a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta res-
pectiva, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 6.º

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
juízo ou fora dele, activa ou passivamente, é necessária a assinatura
do gerente José Luís Fernandes ou a assinatura conjunta dos dois ou-
tros gerentes, João Paulo Barrelas Fernandes e Luís Miguel Barrelas
Fernandes.

Foram ainda designados gerentes João Paulo Barrelas Fernandes e
Luís Miguel Barrelas Fernandes.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150812

FELIZÉLIA � PRONTO A COMER, L.DA

Sede: Urbanização dos Álamos, Avenida de Gago Coutinho, 71,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3130/
20031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
20031120.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Feliciana Maria dos Santos
Pereira Salvador casada com Daniel João Salvador em comunhão de
adquiridos, Bairro de Santo António, Rua Nova, lote 30, Évora e Zélia
Caramelo Ferreira Alves Calhau casada com Joaquim António Calhau
em comunhão de adquiridos, Rua de António José Couvinha, lote 9,
2.º, esquerdo, Évora.

1.º

A sociedade adopta a firma FELIZÉLIA � Pronto a Comer, L.da

e tem a sua sede nesta cidade e concelho, na Urbanização dos Ála-
mos, Avenida de Gago Coutinho, 71, freguesia da Senhora da Saúde.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de qualquer restaurante-bar.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas no igual valor
nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada uma das sócias.

4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
ficam a cargo de um ou mais gerentes, nomeados em assembleia ge-

ral, os quais serão remunerados ou não, conforme for deliberado tam-
bém em assembleia geral.

2 � As actuais sócias ficam, desde já, nomeadas gerentes.
3 � Para vincular a sociedade são necessárias e suficientes as assi-

naturas conjuntas de dois gerentes.

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.

6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

24 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150804

SID � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO DJEBE, L.DA

Sede: Rua da Cidade de Coimbra, 5, bloco A-8, rés-do-chão,
direito, Bairro da Torregela, Horta do Bispo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3128/
20031119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20031119.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Maria Teresa Barbosa
Vicente Ortet e José Eduardo Salvado Carmona e Silva, casados em
separação de bens, Rua da Cidade de Coimbra, 5, bloco A-8, rés-do-
-chão, direito, Bairro da Torregela, Évora.

1.ª

1 � A sociedade adopta a firma SID � Sociedade Imobiliária do
Djebe, L.da

2 � Tem a sua sede à Rua da Cidade de Coimbra, 5, bloco A-8,
rés-do-chão, direito, Bairro da Torregela, freguesia de Horta do Bis-
po, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.ª

1 � A Sociedade tem por objecto a compra e venda de proprieda-
des e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A Sociedade poderá adquirir participações em outras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

3.ª

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde das seguintes quotas: uma de 4500 euros, perten-
cente à sócia Maria Teresa Barbosa Vincente Ortet; uma de 500 euros
pertencente ao sócio José Eduardo Salvado Carmona e Silva.

4.ª

1 � A gerência da Sociedade, designada em assembleia geral, é ou
não remunerada conforme for deliberado em assembleia geral.

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

3 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

Mais disseram os outorgantes:
1 � É nomeado gerente José Eduardo Salvado Carmona e Silva.
2 � 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 equipamentos e instalação da sede
social.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150774
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MERTOCAR � SOCIEDADE DE PRODUTOS DE CARNE
DE QUALIDADE, S. A.

Sede: Rua de Diana de Liz, Horta do Bispo, Sé, 7000 Évora

Capital social: 145 765 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1790/
950118; identificação de pessoa colectiva n.º 503367362; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 14/20031117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de 10 315 euros para 145 765 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 7.º do pacto que passou a
ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pasta respectiva,
o texto completo, na sua redacção actualizado:

ARTIGO 7.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
145 765 euros e corresponde a 29 153 acções com o valor nominal
de 5 euros cada.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150723

LOMARSICA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Sede: Avenida de São João de Deus, 24, 2.º, direito, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 3125/
20031117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20031117.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Sandra Cristina Espanhol
Lopes, casada com Vasco Alexandre Fialho Henriques da Silva, em
comunhão geral, Avenida de São João de Deus, 24, 2.º, direito, Évora
e Duarte Manuel Sardinha Martins casado com Elsa Maria Alfaiate
Martins de Carvalho, em comunhão de adquiridos, Urbanização Vilas
da Cartuxa, Rua de Lídia Cutileiro, 21, 1.º, direito, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LOMARSICA � Decoração de
Interiores, L.da e tem a sua sede em Évora, na Avenida de São João
de Deus, 24, 2.º, direito, freguesia da Senhora da Saúde.

§ único. Independentemente da deliberação social, pode a gerência
deslocar a sede social para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto estudos e projectos de decoração de
interiores e exteriores; concepção, design e acabamento de artigos de
quinquilharia diversa com fins decorativos; comércio a retalho e por
grosso de artigos para decoração e utilidades diversas; comércio a re-
talho e por grosso de mobiliário, têxteis, higiene pessoal e artigos de
iluminação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, no igual valor no-
minal de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, a eleger em assembleia
geral, com ou sem remuneração, conforme for deliberado.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade encontra-se validamente obrigada em todos os

seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode livremente subscrever ou adquirir, alienar ou
onerar, por mera deliberação da gerência, participações em outras
sociedades e em agrupamentos complementares de empresas ainda que
com objecto diferente.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do direi-
to de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo.

ARTIGO 7.º

Fica inteiramente vedado aos gerente obrigar a sociedade em fian-
ças, abonações, letras de favor e outros actos semelhantes.

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de arrolamento, penhora, arresto ou inclusão da quota
em massa falida ou insolvente, a sociedade poderá amortizar a quota
do respectivo sócio. A sociedade poderá ainda amortizar a quota, se
esta for cedida sem o consentimento daquela.

2 � Salvo deliberação em contrário da assembleia geral, a liquida-
ção da sociedade será feita extrajudicialmente, competindo aos mem-
bros da gerência em exercício as funções de liquidatários.

ARTIGO 9.º

A sociedade só pode ser dissolvida mediante deliberação dos repre-
sentantes da maioria do capital social em assembleia geral, assim como
não se dissolve por falecimento ou interdição de qualquer dos sócios.

§ único. Havendo pluralidade de herdeiros ou interessados, devem
estes nomear um, de entre si que a todos represente na sociedade,
enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Aos lucros líquidos, anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Os sócios poderão reunir-se em assembleia geral, sem observância
de formalidades prévias de convocação, desde que todos estejam pre-
sentes e manifestem a vontade de que a assembleia se constitua e
delibere sobre determinado assunto.

Está conforme o original.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150685

GIPL � GESTÃO, INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Miguel Bombarda, 22, São Pedro, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1347/
901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502473592; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 24/20031118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 17 de Novembro de 2003.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150740

PORTERO & ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, 1, Rua A, lotes 6 e 7,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 300 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2962/
20021226; identificação de pessoa colectiva n.º 504827308.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172409
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ESPAÇO MODERNO � DECORAÇÃO E SINALÉTICA, L.DA

Sede: Bairro do Granito, Rua do Dr. César Baptista, 6,
rés-do-chão, esquerdo, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2337/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504396323.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172387

A FLOR � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Feira Nova, loja 3, Estrada 114,
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1248/
900201; identificação de pessoa colectiva n.º 502299959.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172379

EVORESCAPE, L.DA

Sede: Avenida dos Salesianos, 19, armazém 15, Sé,
7000 Évora

Capital social: 6220 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1938/
960409; identificação de pessoa colectiva n.º 503622206.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172352

BACELO-LAVA, LAVANDARIA UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo, Rua de António Passaporte, 23,
rés-do-chão, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5037,86 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2410/
991123; identificação de pessoa colectiva n.º 504675648.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006172360

NÍVEL + � CONSULTADORIA FISCAL
E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE, L.DA

Sede: Rua do Dr. António Isidoro de Sousa, lote 20,
Bairro António Sérgio, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1700/
940405; identificação de pessoa colectiva n.º 503173789; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/20020220.

Certifico que, em relação à cooperativa em epígrafe foi registada:
Alteração parcial dos estatutos quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º

que passaram a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na
pasta respectiva, o texto completo, na sua redacção actualizada.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NÍVEL + � Consultadoria Fiscal e
Desenvolvimento de Software, L.da, e continua a ter a sua sede nesta
cidade, no Bairro de António Sérgio, Rua do Dr. António Isidoro de
Sousa, lote 20, freguesia da Malagueira.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades de contabilidade, auditoria
e consultoria fiscal, desenvolvimento, apoio, formação e comercia-
lização de software, comércio de produtos conexos com as activida-
des anteriores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros,
pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios, ela já gerente e ele nomeado, desde já.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de qualquer
gerente.

Foi ainda designado gerente Francisco José Isá Silveirinha.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 2006150839

VENDAS NOVAS

PAÚL & FILHOS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
COMÉRCIO DE MADEIRAS E AFINS, L.DA

Sede: Rua de Santa Filomena, 24, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 107/940310; identificação de pessoa colectiva n.º 503167088;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967709

JOAQUIM FERNANDES C. VITORINO, L.DA

Sede: Rua de São João de Deus, 29 e 31, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 287/011004; identificação de pessoa colectiva n.º P 505768780;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967784

ANTÓNIO COELHO DE OLIVEIRA, HERDEIROS, L.DA

Sede: Praça da República, 40 e 44, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 15/
770604; identificação de pessoa colectiva n.º 500632138; data da
apresentação: 031013.
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Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967610

RAMINHOS & GONÇALVES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua de José Francisco Fragoso, 81, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 240/000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504912429;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967598

TRANSPORTES TIMÓTEO, L.DA

Sede: Rua do Colégio, 9, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 96/
931006; identificação de pessoa colectiva n.º 503078735; data da
apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967717

EUROSER � COMÉRCIO DE MOTO-SERRAS,
MOTOS E BICICLETAS, L.DA

Sede: Bombel, 38, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 30/
870423; identificação de pessoa colectiva n.º 501824170; data da
apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967687

FILIPE CURTO & CARLOS FELIZARDO, L.DA

Sede: Rua de Estevão de Almeida, 6, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 37/
090389; identificação de pessoa colectiva n.º 502119489; data da
apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967563

SANTOS & GASPAR � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Sede: Rua do 25 de Abril, 57, Landeira, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 280/010719; identificação de pessoa colectiva n.º P505581396;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967571

LOJA DO SILVESTRE � PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Avenida da República, 42, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 206/830530; identificação de pessoa colectiva n.º 501391347;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967679

SOBRAL & MOUTA, L.DA

Sede: Rua da Boa-Vista, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 204/771112; identificação de pessoa colectiva n.º 500696497;
data da apresentação: 031003.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967555

CONSTRUÇÕES JOSÉ ANTÓNIO DA SILVA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Herdade da Ajuda Nova, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 177/971107; identificação de pessoa colectiva n.º P 974305146;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967741

PAULA MONTEIRO & GLÓRIA OLIVEIRA
RESTAURAÇÃO E ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua do Capitão Custódio Janeiro Santana, lote 7,
rés-do-chão, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 317/020614; identificação de pessoa colectiva n.º P505956853;
data da apresentação: 031013.
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Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967768

AUTO MECÂNICA CENTRAL DA BELA VISTA, L.DA

Sede: Rua da Boavista, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 205/740808; identificação de pessoa colectiva n.º 500035903;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967601

PEDRO BENITO GARCIA & SILVAS, L.DA

Sede: Rua da Boa Vista, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 10/
680417; identificação de pessoa colectiva n.º 500563837; data da
apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967580

GRANADA � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 22, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 194/980519; identificação de pessoa colectiva n.º 504155202;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967644

PROSUCESSO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 2, rés-do-chão,
Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 276/010518; identificação de pessoa colectiva n.º 505289105;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em rela-
ção à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967636

EXPLOCAÇA � GESTÃO E EXPLORAÇÃO DE RESERVAS
DE CAÇA TURÍSTICA, L.DA

Sede: Rua de Salvador Allende, 2, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 178/971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504048139;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em rela-
ção à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967628

SILVESTRE & GUERREIRO, L.DA

Sede: Bombel, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 148/970307; identificação de pessoa colectiva n.º 502092335;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em rela-
ção à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967776

JOSÉ ALEXANDRINO & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida do General Craveiro Lopes, 60, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 202/840521; identificação de pessoa colectiva n.º 501513990;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em rela-
ção à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967750

SOCIEDADE AGRÍCOLA FAUSTINO GALIANO ROSA
& FILHO, L.DA

Sede: Rua da Vinha Grande, 14, Landeira, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 303/020220; identificação de pessoa colectiva n.º P505996723;
data da apresentação: 031013.

Certifico que, foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos docu-
mentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em rela-
ção à sociedade supra-referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967733

LAURENTINO J. C. CRAVOSA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida da Misericórdia, 39, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 62/
920107; identificação de pessoa colectiva n.º 502687037; data da
apresentação: 031013.
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Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967725

PAULO SILVA & HÉLDER SILVA, L.DA

Sede: Avenida do 25 de Abril, 151-E, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 114/941019; identificação de pessoa colectiva n.º 503283223;
data da apresentação: 031013.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967652

CLÍNICA DE STA. FILOMENA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada da Afeiteira, 58, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 221/990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504331280;
data da apresentação: 031013.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

13 de Outubro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967660

OS ÁGUIAS � RESTAURANTE, L.DA

Sede: Quinta do Cruzeiro à Estrada Nacional 4, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 35/
880909; identificação de pessoa colectiva n.º 502033703; data da
apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967890

CONSTRUÇÕES JOSÉ CLARA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. Miguel Torga, 5, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 209/981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504276980;
data da apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967849

SOCIEDADE AGRÍCOLA MARTINS & MARTINS, L.DA

Sede: Avenida do 25 de Abril, 12, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 98/
931108; identificação de pessoa colectiva n.º 503149179; data da
apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967865

HERDADE VALE DE FIGUEIRA � EXPLORAÇÃO
AGRO-PECUÁRIA E FLORESTAL, L.DA

Sede: Herdade Vale de Figueira, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 299/020115; identificação de pessoa colectiva n.º P505898390;
data da apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967873

NENO & FILHO, L.DA

Sede: Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 18/
800714; identificação de pessoa colectiva n.º 500969892; data da
apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967881

NOVORAL � CLÍNICA DENTÁRIA,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Largo de Serpa Pinto, 16, 1.º D, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula
n.º 313/020516; identificação de pessoa colectiva n.º P506153029;
data da apresentação: 061103.

Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967830

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DOS FRADES, L.DA

Sede: Rua de Joaquim Pedro de Matos, 12 a 14, Vendas Novas

Conservatória do Registo Comercial de Vendas Novas. Matrícula n.º 48/
900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502428058; data da
apresentação: 061103.
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Certifico que foi feita, na pasta respectiva, o depósito dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 2002, em re-
lação à sociedade supra referenciada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Margarida Jacob
Moreira. 2002967857

FARO
FARO

SEMENTS JAD ALGARVE, L.DA

Sede: Largo do Mercado, 65, rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1067/
781030; identificação de pessoa colectiva n.º 500785775; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 14/20031030.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
reforço de capital com 80 000 euros e com a criação de quatro novas
quotas subscritos em dinheiro pelos sócios, e passa para 205 000 euros,
e foi alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes do activo social, é de 205 000 euros e corresponde à soma
das quotas dos sócios que são: João Lázaro da Cruz Barrote, com duas
quotas: uma, do valor nominal de 31 250 euros e outra, do valor
nominal de 20 000 euros; José Luís Soares da Silva, com duas
quotas: uma, do valor nominal de 31 250 euros e outra, do valor
nominal de 20 000 euros; Álvaro Francisco dos Anjos Valverde, com
quatro quotas: duas iguais, do valor nominal de 12 500 euros; uma, do
valor nominal de 6250 euros e outra, do valor nominal de
20 000 euros; e Joaquim Fernando Coelho da Cruz, com cinco
quotas: três iguais, do valor nominal de 6250 euros; uma, do valor
nominal de 12 500 euros e outra, do valor nominal de 20 000 euros.

Foi depositado o contrato actualizado.

14 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003532129

PSICOFARO � FORMAÇÃO, ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
E SELECÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Sede: Rua do Bom João, 32, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2702/
910806; identificação de pessoa colectiva n.º 502602260; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 35/20031003.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução.

Prazo da liquidação: três anos a partir de 4 de Julho de 2003.

3 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragosos Nascimento. 2003532110

JOSÉ GAMITO � PINTOR DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
ENVERNIZAMENTO E LACAGEM, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Arneiro, caixa postal 436-A, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4668/
20020510; identificação de pessoa colectiva n.º 506015246;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031110.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi averbada a
deslocação da sede para o Sítio do Arneiro, caixa postal 436-A, Faro.

19 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Coelho Rita do Carmo Neto. 2003532102

FOTO QUATRO, L.DA

Sede: Rua de Norton de Matos, 19, Montenegro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2746/
911204; identificação de pessoa colectiva n.º 502656506; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 70/20030221.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Dezembro de 2002.

18 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria
Madalena de Sousa Fragosos Nascimento. 2003532099

LAGOS

FRILAGOS � ELECTRICIDADE REFRIGERAÇÃO
E CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1448/
930715; identificação de pessoa colectiva n.º 503026760; data da
apresentação: 290703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2002.

21 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Sandra Maria
Vaz Caetano. 2000726500

CYNTHIA SHEPPARD & ROBERT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 832/
880708; identificação de pessoa colectiva n.º 602004347;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 5 e 7/20030917.

Certifico que: 
1) Cessação das funções de gerência de Cynthia Sheppard, por re-
núncia em 30 de Maio de 2003.
2) Aumento do capital de 1995,19 euros para 5000 euros e altera-

ção dos artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato social que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cynthia Sheppard & Robert, L.da, tem
a sua sede na Praceta do Dr. António Henrique Balté, lote 25, cave
esquerda, freguesia de Santa Maria, concelho de Lagos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euros
e encontra-se dividido nas seguintes duas quotas: uma quota no valor
nominal de 4501, 20 euros pertencente à sócia EDILAGOS � Cons-
trução Civil, L.da, e outra no valor de 498,80 euros pertencente ao
sócio Manuel João Nobre Estêvão.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade pertencem a um gerente
nomeado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
Manuel João Nobre Estêvão.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

18 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Dina Maria Viegas
Raminhos. 2000727204

OLHÃO

HUGO & JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1703/
980915; identificação de pessoa colectiva n.º 504307002;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20031003.
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Certifico que foi extraído, daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 2; apresentação n.º 13/20031003 � Mudança de

sede.
Sede: Avenida da República, 73, 3.º direito, Olhão.

Conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006059157

BELAFUZETA � RESIDENCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1773/
990810; identificação de pessoa colectiva n.º 504559419; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/20030929.

Certifico que foi extraído, daquele averbamento o texto seguinte:
Apresentação n.º 6/20030929 � Dissolução e encerramento da

liquidação.
Data da aprovação das contas: 8 de Setembro de 2003.

Conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057359

JOSÉ INÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1607/
970429; identificação de pessoa colectiva n.º 503872512; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/20030701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato, e em consequência
foi modificado o artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 286 000 euros e corresponde à soma de três quotas sendo uma no
valor nominal de 142 999,08 euros pertencente ao sócio José
Fortunato Mendes Inácio, outra de 71 500,01 euros pertencente ao
sócio José Salvador Canas Inácio e outra de 71 500,01 euros perten-
cente ao sócio João Aureliano Canas Inácio.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

30 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2001942001

SOUSA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 689/
790521; identificação de pessoa colectiva n.º 500845417; data do
depósito: 30062003.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 2002.

9 de Julho de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa Neto
Viegas. 2001940785

SOUSA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 689/
790521; identificação de pessoa colectiva n.º 500845417;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 13 e 14/20030919.

Certifico que foi extraído, daquele averbamento o texto seguinte:
Averbamento n.º 1; apresentação n.º 13/20030919 � Cessação de

funções de gerente.
Gerente: Luís Manuel Brás de Sousa.
Data: 29 de Maio de 2000.
Causa: destituição.

Mais certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração parcial do contrato e em consequência modificado o
artigo 6.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

6.º

A gerência e administração da sociedade pertence ao sócio, João
Adriano Pires de Sousa e a Manuel de Sousa, casado, residente na
Fuzeta, na Rua de Magalhães Lima, 1, já nomeados gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
em juízo e fora dele, e inclusive para a compra e venda de veículos
automóveis ou quaisquer viaturas, basta a assinatura de um gerente.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta da sociedade.

Conforme o original.

18 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Laureta de Sousa
Neto Viegas. 2006057146

VILA DO BISPO

ESTERRA � CONSTRUÇÃO DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Aroeiras, freguesia e concelho de Vila do Bispo

Capital social: 29 927,87 euros

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Bispo. Matrícula n.º 43/
980102; identificação de pessoa colectiva n.º 502354780; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/031024.

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

Apresentação n.º 4/031024 � Redenominação do capital social,
ficando assim o artigo 4.º com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 29 927,87 euros, dividido em duas quotas, uma
de 22 445,90 euros pertencente a Chantal Estermann e outra no valor
de 7481,97 euros pertencente a Cacília Gertrudes Zihlmann.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Gonçalves Rosado. 2001865562

VILA REAL DE SANTO ANTÓNIO

SOCIEDADE DE PESCA RIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 716/920901; identificação de pessoa colectiva
n.º 500267910.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463182

GRAFIGUADIANA � IMPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 649/910618; identificação de pessoa colectiva n.º 502575514.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463190

J. FERREIRA & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 378/860825; identificação de pessoa colectiva
n.º 501712275.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463204

TRANSPORTES J. FERREIRA & ESPÍRITO SANTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 653/910702; identificação de pessoa colectiva
n.º 501250930.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463220

PANIGUADIANA � PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 503/890410; identificação de pessoa colectiva
n.º 502137975.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463255

GALERIASUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1050/20000620; identificação de pessoa colectiva
n.º 505054930.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463271

PRAIA DA LOTA � CONSTRUÇÕES E VENDA
DE PRÉDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 380/860828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501712305.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463336

CIDADEMAR � PESCAS E PRODUTOS ALIMENTARES
CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António. Ma-
trícula n.º 532/890809; identificação de pessoa colectiva n.º 502202025.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

24 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463328

VITOR CORREIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1191/011204; identificação de pessoa colectiva
n.º 505856646.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463123

TEROMATE � SOCIEDADE DE REPARAÇÕES
METALOMECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 843/960228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503609536.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463131

ALAS, MENDES & ROSA � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 939/980122; identificação de pessoa colectiva
n.º 504044524.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463140

ROMENDES � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 940/980127; identificação de pessoa colectiva
n.º 504048910.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

20 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463158

NELSON ROMEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1214/20020301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506036863.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463166

GO GOLF ONLINE � PROMOÇÃO DE EVENTOS DE GOLF, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1181/011022; identificação de pessoa colectiva
n.º 505589591.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 2002, da sociedade em epígrafe.

21 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Cordeiro Gonçalves da Silva Ribeiro. 2002463174

BAÍADEAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real de Santo António.
Matrícula n.º 1323/031114; identificação de pessoa colectiva
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n.º P506729532; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
031114.

Certifico que entre Júlio de Jesus Mestre Pereira e mulher Fernanda
da Encarnação Santos Pereira, casados na comunhão de adquiridos foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelos seguintes estatutos:

1.ª

A sociedade adopta a firma BAÍADEAL � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da e tem a sua sede na Rua de Diogo Cão, 7, rés-do-
-chão, na freguesia de Monte Gordo, concelho de Vila Real de Santo
António.

§ único. A gerência, por simples deliberação, pode deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar e encerrar sucursais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou estrangeiro.

2.ª

A Sociedade tem por objecto o exercício de mediação imobiliária,
arrendamento de bens imobiliários e administração de imóveis.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o valor
nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Fernanda da Encarnação
Santos Pereira e outra no valor nominal de 1000 euros pertencente
ao sócio Júlio de Jesus Mestre Pereira.

4.ª

1 � A gerência da Sociedade, com remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Fernanda da
Encarnação Santos Pereira, que fica desde já nomeada gerente.

2 � A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Graça Maria
Simões Marques Gonçalves. 2002463069

GUARDA
FORNOS DE ALGODRES

FORNOGESSOS, COMERCIALIZAÇÃO GESSOS
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 65/930310; identificação de pessoa colectiva n.º 502949570;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/031103.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
Data de aprovação das contas: 30 de Maio de 2003.

17 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Maria Manuela Rocha
Nobre Pacheco. 2001522983

MANTEIGAS

SOTAVE � SOCIEDADE TÊXTIL DOS AMIEIROS VERDES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 1/850415;
identificação de pessoa colectiva n.º 500268894; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 29; número e data da apresentação: 2/031105.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, que foi parcial-
mente alterado o pacto social quanto aos artigos 1.º, 2.º, 4.º, 6.º, 7.º,
8.º, 9.º, 10.º, 11.º, 12.º, 13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º,
22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º que passam a ter a seguinte redacção:

CAPÍTULO I
Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

Rege-se pelos presentes estatutos a sociedade anónima com a fir-
ma SOTAVE � Sociedade Têxtil dos Amieiros Verdes, S. A., fundada
por escritura pública lavrada em 28 de Abril de 1960.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar de Amieiros Verdes, freguesia de São
Pedro, concelho de Manteigas, podendo ser deslocada pelo conselho
de administração, nos limites da lei.

2 � Compete ao conselho de administração criar e encerrar sucur-
sais, delegações e outras formas locais de representação da Sociedade,
em Portugal ou no estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A criação ou participação noutras entidades referida no arti-
go anterior pode abranger sociedades de objecto diverso do prossegui-
do pela Sociedade, bem como agrupamentos complementares de em-
presas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 400 000 acções, com o
valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções representadas por títulos são nominativas ou ao
portador, reciprocamente convertíveis.

3 � Os títulos representam 1, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000 ou
10 000 acções, podendo os accionistas exigir a sua divisão e a sua
concentração.

4 � As despesas de conversão de acções, bem como as de divisão e
concentração de títulos, correm por conta dos accionistas interessados.

5 � As acções podem também assumir forma escritural.

ARTIGO 7.º

A Sociedade pode emitir obrigações e quaisquer outros títulos ne-
gociáveis.

ARTIGO 8.º

A Sociedade pode adquirir e vender acções e obrigações próprias
até ao limite legal, nas condições determinadas pela assembleia geral
ou por deliberação do conselho de administração, nos casos em que
tal seja legalmente admissível.

CAPÍTULO III

Disposições comuns relativas aos órgãos sociais
e representação da sociedade de revisores oficiais

de contas

ARTIGO 9.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral e dos órgãos sociais
são designados por períodos de três anos, coincidentes com os exer-
cícios sociais.

2 � Nos casos em que a lei não a proíba, é permitida a recondução,
por uma ou mais vezes.

3 � Os mandatos só terminam com o início de funções dos que
sejam designados para substituir os membros cessantes.

ARTIGO 10.º

1 � A Sociedade obriga-se por meio:
a) Da intervenção conjunta de dois administradores;
b) Da intervenção de um só dos administradores, quando se trate de

matéria em que tal tenha sido deliberado pelo conselho de administra-
ção ou que respeite ao exercício de poderes especialmente delegados;

c) Da intervenção de um ou mais procuradores, nos termos das
respectivas procurações.

2 � Nos actos que não envolvam contracção de obrigações, a
Sociedade pode ser representada por qualquer dos seus administrado-
res, agindo isoladamente.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � Apenas têm direito a participar nas reuniões da assembleia
geral os accionistas com direito a voto.

2 � Têm a qualidade de accionistas, para efeitos de participação
nas reuniões da assembleia geral, os que tenham acções registadas em
seu nome no livro apropriado da Sociedade ou, no caso das acções
escriturais na respectiva conta, e os que tenham acções depositadas
em instituições de crédito ou nos cofres da Sociedade e desse depósito
façam prova.
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3 � O registo e o depósito a que se refere o número anterior hão-
de ter-se verificado com a antecedência mínima de cinco dias relati-
vamente à data da reunião de que se trate e hão-de manter-se até ao
encerramento da reunião.

4 � Cabe um voto a cada grupo de 100 acções, podendo os ac-
cionistas com menor número de acções agrupar-se de modo a obte-
rem aquele número, mas, em tal caso, hão-de fazer-se representar por
um só deles ou por outro accionista.

5 � Todos os arredondamentos dos votos que cabem aos accionis-
tas são determinados por defeito.

6 � A participação nas reuniões dos accionistas que sejam pessoas
colectivas depende da designação que façam por escrito de uma pes-
soa singular que os represente.

7 � Os accionistas que sejam pessoas singulares apenas podem
fazer-se representar por um membro do conselho de administração,
pelo cônjuge, pelos seus parentes na linha recta ou por outros accio-
nistas.

8 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

9 � As acções próprias não têm representação na assembleia ge-
ral e devem ser deduzidas do capital social para efeitos de cálculo das
percentagens de capital exigidas, legal ou estatutariamente, para a
constituição das assembleias e validade das respectivas deliberações.

ARTIGO 12.º

1 � Cabe à mesa da assembleia geral dirigir as respectivas reuniões
e elaborar as respectivas actas, sem prejuízo do disposto na lei quanto
ao secretário da Sociedade.

2 � A mesa, eleita pela assembleia, é composta por um presiden-
te, um vice-presidente, que substituirá o presidente nas suas faltas e
impedimentos, e por dois secretários.

3 � Cabe ao presidente convocar, com as formalidades legais, as
reuniões da assembleia.

ARTIGO 13.º

Salvo nos casos em que a lei exija maiores qualificadas, as delibera-
ções da assembleia são tomadas por maioria de votos emitidos, não
se contando as abstenções.

ARTIGO 14.º

Para além das reuniões impostas por lei, assembleia geral reúne-se
sempre que tal seja solicitado ao presidente da mesa por algum dos
outros órgãos sociais ou por accionistas, nos termos legalmente esta-
belecidos.

CAPÍTULO V

Do conselho de administração

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral, a qual fixa
o respectivo número, considerando-se fixado o número dos adminis-
tradores efectivamente eleitos.

2 � Sempre que algum accionista o requeira, um dos administrado-
res será eleito isoladamente entre pessoas propostas em listas subscri-
tas por grupos de accionistas que possuam entre 10 e 20% do capital
social, nos termos dos n.os 1 a 5 do artigo 392.º do Código das So-
ciedades Comerciais.

3 � O presidente do conselho de administração é eleito pela
assembleia e dispõe de voto de qualidade em caso de empate nas vo-
tações.

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Conduzir as actividades da Sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Definir as políticas gerais da Sociedade, sem prejuízo do dispos-

to na alínea anterior;
d) Aprovar orçamentos anuais;
e) Definir a organização interna da Sociedade;
f) Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, comprometendo-

se em arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se neles,
podendo confessar, desistir ou transigir em qualquer processos judiciais;

g) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

h) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações noutras sociedades e em agrupamen-
tos complementares de empresas;

i) Contrair quaisquer obrigações;
j) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
l) Designar o secretário da Sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de administra-
ção pode delegar as suas competências em qualquer dos seus membros.

2 � Em especial, o conselho de administração pode incumbir al-
guns dos seus membros de exercer permanentemente e colectivamen-
te a gestão corrente da Sociedade, comissão que tomará o nome de
comissão executiva.

3 � O conselho de administração pode constituir procuradores ou
mandatários da Sociedade para a realização de determinados actos ou
categorias de actos.

4 � Sem prejuízo da faculdade, conferida ao conselho de adminis-
tração, de revogar a todo o tempo, as procurações referidas ao núme-
ro antecedente, as procurações caducam no termo do mandato do
conselho de administração que as tiver outorgado.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reúne-se, ordinariamente, uma
vez por mês.

2 � O conselho de administração reúne-se ainda sempre que for
convocado pelo presidente ou por outros dois administradores.

3 � As reuniões são convocadas com a antecedência de, pelo
menos, cinco dias.

4 � O conselho de administração não pode deliberar sem que es-
teja presente ou representada a maioria dos seus membros, tendo o
presidente voto de qualidade.

5 � Os administradores podem fazer-se representar por outros
administradores nas reuniões do conselho, mediante carta dirigida ao
presidente aquando de cada reunião.

ARTIGO 19.º

Os administradores caucionarão o bom exercício dos seus cargos
por uma das formas indicadas na lei, na importância de 5000 euros,
ou outra superior que a assembleia geral vier a fixar.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � O conselho fiscal será composto por três membros efectivos,
um dos quais presidente, e um suplente, sendo um dos membros efec-
tivos e o suplente revisores oficiais de contas ou sociedades de revi-
sores oficiais de contas.

2 � Cabe ao presidente convocar e dirigir as reuniões do conselho.
3 � Cabe ainda ao presidente verificar o impedimento do membro

efectivo e promover a sua substituição pelo suplente.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente, pelo menos, uma
vez em cada três meses.

2 � O conselho reúne-se ainda sempre que o seu presidente o
entenda ou algum dos membros lho solicite.

3 � As reuniões são convocadas com a antecedência de, pelo
menos, cinco dias.

4 � Para que o conselho se possa constituir em reunião é neces-
sária a presença da maioria dos seus membros.

5 � O revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais
de contas que integrem o conselho fiscal têm voto de qualidade em
caso de empate nas deliberações.

CAPÍTULO VII

Do secretário

ARTIGO 22.º

1 � A Sociedade poderá ter um secretário, a designar pelo conse-
lho de administração.

2 � Quando for designado um secretário efectivo será também
designado um suplente.

3 � A duração das funções do secretário coincidirá com a dos
mandatos dos membros do conselho de administração que o de-
signe.
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CAPÍTULO VIII

Remunerações

ARTIGO 23.º

1 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral e
dos órgãos sociais, sem prejuízo do disposto quanto aos revisores
oficiais de contas, são fixadas por uma comissão de remunerações,
comporta por três accionistas, um dos quais com presidente, eleitos
pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral pode atribuir aos administradores uma per-
centagem do lucro líquido do exercício até ao limite global de 10% do
mesmo.

3 � Excepto no que toca à periocidade das reuniões, o funciona-
mento da comissão de remunerações rege-se pelo que estes estatutos
dispõem quanto ao conselho de administração.

4 � Compete ao conselho de administração celebrar os contratos
com os revisores oficiais de contas que, nessa qualidade, integrem os
órgãos sociais.

CAPÍTULO IX

Disposições várias

ARTIGO 24.º

1 � Os resultados líquidos do exercício terão a aplicação que a
assembleia geral livremente deliberar, não sendo aplicável a limitação
do artigo 294.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A Sociedade poderá distribuir lucros aos accionistas no decur-
so dos exercícios sociais, observadas as condições da lei.

ARTIGO 25.º

Sem prejuízo da competência atribuída pela lei e por estes estatu-
tos ao conselho fiscal, a assembleia geral ou o conselho de adminis-
tração podem solicitar a entidades especializadas exteriores à Socie-
dade a realização de auditorias às contas sociais.

ARTIGO 26.º

1 � A Sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os administradores em funções à data da

dissolução, salvo se a assembleia geral deliberar em contrário.

ARTIGO 27.º

Todos os litígios que ponham a Sociedade aos accionistas ou a outros
membros dos órgãos sociais serão dirimidos no foro da comarca onde
se situe a sede social.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

14 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Célia Maria Lopes
Espinho. 2001560672

PINHEL

PINTO PASSOS � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pinhel. Matrícula n.º 324/
031120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/031120.

Certifico que Maria Isabel Branquinho Pinto Passos, casada com
Armando Passos, na comunhão de adquiridos; e Armando Passos,
casado com Maria Isabel Branquinho Pinto Passos, na comunhão de
adquiridos, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto Passos � Táxi, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, sem número de
polícia, freguesia de Manigoto, concelho de Pinhel.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros, táxi.

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 Maria Isabel Branquinho Pinto Passos e Armando Passos.

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.

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.

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 tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu regis-
to definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência nesses período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida e está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Maria Adelaide
Ferreira Quelhas. 1000243707

SEIA

PÃO QUENTE � CAFÉ PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 478/
950630; identificação de pessoa colectiva n.º 503445231.

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

a) Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; apresentação n.º (of.)
2/030719 � Cessação de funções de gerente de Paulo Miguel Lopes
Rodrigues, por renúncia em 15 de Julho de 2003.

Está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 2000487106

LEIRIA
ALVAIÁZERE

T. T. V. � TRANSPORTES, TURISMO E VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alvaiázere. Matrícula n.º 346;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20031117.

Certifico que entre Carlos Arménio Furtado Santos Faria e mulher,
Isabel Maria Esteves Vaz Pinheiro Faria, casados na comunhão geral,
residente nos Gamanhos, Alvaiázere, em 7 de Outubro de 2003, foi
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constituída a sociedade com a denominação em epígrafe, que se rege
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma T. T. V. � Transportes, Turismo e
Viagens, L.da e tem a sua sede no lugar de Cabaços, freguesia de Pussos
e concelho de Alvaiázere.

Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como serem
criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes públi-
cos rodoviários internos e internacionais de passageiros e na actividade
de viagens e turismo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma de 50 000 euros, pertencente à sócia so-
ciedade comercial por quotas de responsabilidade limitada Pinheiros,
Viagens e Turismo, L.da, com sede em Cabaços, freguesia de Pussos,
concelho de Alvaiázere e duas quotas iguais de 25 000 euros cada,
pertencentes aos sócios Carlos Arménio Furtado Santos Faria, casado
e Isabel Maria Esteves Vaz Pinheiro Faria, casada, residentes em
Gamanhos, freguesia e concelho de Alvaiázere.

2 (a) � Cada um dos sócios realizou já metade do valor da sua
quota, devendo o restante ser realizado, no prazo de um ano a contar
de hoje.

3 � Poderá ser exigida aos sócios, nas proporções das suas quotas,
prestações suplementares de capital até ao montante global de
100 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Carlos Arménio
Furtado Santos Faria e Isabel Maria Esteves Vaz Pinheiro Faria que,
desde já, ficam nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer
um deles para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras empresas,
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;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomada 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 alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzidas as
percentagens para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

(a) O capital social já está integralmente realizado em 7 de No-
vembro de 2003.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria Teresa
Marques Rodrigues Silveira Tiago. 2001443366

ANSIÃO

AUTO TOJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ansião. Matrícula n.º 363/
920519; identificação de pessoa colectiva n.º 502764023; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/20031110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectu-
ado o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação de contas: 14 de Outubro de 2003.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2003. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006165070

BOMBARRAL

LINO MANUEL SILVA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula n.º 641/
20011113; identificação de pessoa colectiva n.º 505365081; data
da apresentação: 20030626.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
do na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de con-
tas do ano de 2002.

Conferida, está conforme.

16 de Outubro de 2003. � A Ajudante, Maria Leonor Domingos
Rodrigues Gabriel Cordeiro. 2004248351

CALDAS DA RAINHA

AGROPAL � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
DE ALVORNINHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial das Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 610; identificação de pessoa colectiva n.º 500011893; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 13/20031021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Nomeação dos membros dos órgãos de administração e fiscaliza-
ção.

Conselho de administração: Manuel Joaquim Leal, Virgílio da Silva
Santos e Luís Filipe Ribeiro Penas.

Conselho fiscal: presidente � António Barreira, Fernando Vieira,
Justino Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficias de Con-
tas; vogais: Vítor Manuel Ferreira Lúcio da Silva, casado; e Paulo Jorge
Damião Pereira, casado; suplente: Henrique José Marto Oliveira, ca-
sado, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio 2003/2005.
Data da nomeação: 29 de Março de 2003.

Foi conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2005113514

TALOCHA � CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3579; identificação de pessoa colectiva n.º 502209518; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 5/20031029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os artigos 1.º e 3.º,
os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma TALOCHA � Construções Civis e
Industriais, L.da e tem a sua sede na Rua de Etelvino dos Santos, 30,
freguesia de Caldas da Rainha, Santo Onofre, concelho de Caldas da
Rainha.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 44 891,82 euros,
dividido em duas quotas de 22 445,91 euros cada, uma de cada sócio.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113662

RIZ MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3046; identificação de pessoa colectiva n.º 505348802;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: of. 6, 7 e 8/20031029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções da gerente Elisabete Baltazar Alves, por
renúncia, de 17 de Outubro de 2003.

b) Nomeação de gerentes.
Gerentes nomeados: Mário Manuel Ribeiro Lopes e José Carlos

Ferreira Leandro.
Data: 17 de Outubro de 2003.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113654

ABÍLIO BATISTA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3336; identificação de pessoa colectiva n.º 506035980; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20031030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital para
50 000 euros, após aumento de 45 000 euros, em dinheiro, subscrito
por ambos os sócios em partes iguais, com reforço das respectivas
quotas, tendo sido alterados os artigos 2.º § único e 5.º, os quais ficam
com a seguinte redacção:

2.º

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência pode des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
podendo criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação no território nacional ou estrangeiro.

5.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 25 000 euros, uma de cada um dos
sócios.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113697

CHURRASQUEIRA CASAL FRADE
INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2284; identificação de pessoa colectiva n.º 503611433; data da
apresentação: 20031030.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Foi conferida e está conforme.

7 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113719

A. J. � OCASIÃO � COMÉRCIO DE VEÍCULOS USADOS
E NOVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 2819; identificação de pessoa colectiva n.º 504724339; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20031029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, com aumento do capital para 6250 euros,
após aumento de 1250 euros, em dinheiro, subscrito pela entrada de
um novo sócio António José Jorge Ramalho, casado com Ermelinda
Gertrudes do Coito Ramalho, na comunhão geral, tendo sido alterados
os artigos 3.º e 4.º § único, os quais ficam coma seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6250 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor nomi-
nal de 1250 euros, pertencente ao sócio António José Jorge Ramalho
e duas quotas iguais, do valor nominal de 2500 euros, pertencentes
cada uma delas, respectivamente, ao sócio António Júlio Guedes de
Sousa e Luísa Maria Correia Fonseca de Sousa.

4.º

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois
gerentes ou unicamente pela assinatura do gerente António Júlio
Guedes de Sousa.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113689

CIPRIANOS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

(anteriormente CIPRIANOS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 1871; identificação de pessoa colectiva n.º 502832550;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 14 e 16/20031022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente Amílcar António dos Santos,
por renúncia, de 5 de Setembro de 2003.

b) Alteração parcial do contrato, com nomeação de gerente e au-
mento do capital para 50 000 euros, após aumento de 25 060,10 euros,
subscrito em dinheiro por ambos os sócios, em partes iguais e como
reforço das respectivas quotas, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º,
3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CIPRIANOS � Sociedade de
Transportes, L.da e tem a sua sede na Rua da Liberdade, 26, 1.º, fre-
guesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, concelho de
Caldas da Rainha.

ARITGO 2.º

A sociedade tem por objecto o serviço de transporte e de aluguer,
construção civil e obras públicas, compra e venda de imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, dividido em duas quotas iguais,
no valor nominal de 25 000 euros cada, uma de cada sócio.

§ único. O capital está realizado apenas quanto a 37 469,95 euros,
devendo a restante parte ser realizada no prazo de um ano a contar
desta data.

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, incumbe aos geren-
tes que podem ser sócios ou estranhos, dispensados de caução e remu-
nerados ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.
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Gerente nomeado: Frederico Ferreira dos Santos, solteiro, maior.
Data da nomeação: 5 de Setembro de 2003.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

31 de Outubro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2005113506

P. SILVA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3577; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20031023.

Certifico que por Paula Maria Tempero e Silva, divorciada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Firma social

A sociedade adopta a firma P. Silva � Mediação Imobiliária,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede nas Caldas da Rainha, na Rua de
Vitorino Fróis, 37-D, freguesia de Santo Onofre, concelho de Caldas
da Rainha.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe e bem assim, criar
sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas legais de re-
presentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste em mediação imobiliária e activi-
dades de consultoria para os negócios e a gestão.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única.

ARTIGO 5.º

Gerência e vinculação da sociedade

1 � A sociedade é administrada e representada pelo único sócio da
sociedade.

2 � A sociedade poderá nomear gerente um estranho à sociedade.
3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da

sociedade para prática de determinados actos, dando tais poderes atra-
vés de procuração.

4 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura do sócio único.
5 � A gerência terá ou não remuneração, conforme o que ficar

estabelecido.
6 � A gerência desde que não seja exercida pelo sócio único da

sociedade, não poderá obrigar a sociedade em letras de favor, fianças,
abonação, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos aos negó-
cios sociais.

7 � Fica desde já nomeado gerente, a sócia única Paula Maria
Tempero e Silva.

8 � Enquanto a sócia Paula Maria Tempero e Silva, exercer fun-
ções de gerência, a intervenção desta obriga e vincula a sociedade em
todos os actos e contratos relacionados com o seu objecto social,
podendo ainda, nomeadamente:

a) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis ou imóveis, pelo
preço e nas condições que entender;

b) Adquirir, alienar e onerar veículos automóveis de qualquer natu-
reza, pelo preço e nas condições que entender;

c) Contrair empréstimos de curto, médio ou longo prazos, junto de
quaisquer entidades, independentemente dos montantes, nas condições
que entender;

d) Confessar, desistir, transaccionar e transferir, do pedido ou da
instância, em quaisquer processos ou acções, independentemente da
respectiva natureza, em que a sociedade seja parte interveniente;

e) Negociar quaisquer contratos de operação para locação finan-
ceira, quer mobiliária quer imobiliária, independentemente dos respec-
tivos montantes e objectos;

f) Fazer ou aceitar cessões de crédito.

ARTIGO 6.º

Lucros e reservas

Os lucros líquidos do exercício da sociedade, terão o destino que
for deliberado.

ARTIGO 7.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes deste contrato da sociedade,
incluindo as que respeitem a interpretação ou validade das respectivas
cláusulas, entre sócios ou entre estes e a sociedade, é exclusivamente
competente o foro da comarca de Caldas da Rainha.

Cláusulas transitórias

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
conta aberta em nome da sociedade na Caixa Económica Montepio
Geral, balcão das Caldas da Rainha, para aquisição de equipamento e
outras despesas correntes da sociedade.

ARTIGO 9.º

São por conta da sociedade todas as despesas necessárias à sua cons-
tituição, legalização, publicações e registos.

Foi conferida e está conforme.

3 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113557

DNT � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 3581; identificação de pessoa colectiva n.º 504237799; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20031031.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º (cor-
po), o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é no Centro Comercial da Rua das Montras, Rua do
Almirante Cândido dos Reis, 64, 2.º, fracção AN, nesta cidade das
Caldas da Rainha, freguesia das Caldas da Rainha, Nossa Senhora do
Pópulo, concelho das Caldas da Rainha.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

10 de Novembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria Emília
Gomes Coutinho Rocha. 2005113743

ROL � ROLAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Caldas da Rainha. Matrícula
n.º 388; identificação de pessoa colectiva n.º 500235260; inscri-
ção n.º 36; número e data da apresentação: 9/20031029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
alteração parcial do contrato, tendo sido remodelado o contrato so-
cial, o qual passa a ter a redacção seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

É criada, nos termos da lei e dos presentes estatutos, uma socieda-
de anónima de responsabilidade limitada, com a denominação de
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ROL � Rolamentos Portugueses, S. A. e com sede nas Caldas da
Rainha.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração, após
parecer favorável do conselho fiscal, a sociedade pode dentro do ter-
ritório nacional, mudar de domicílio e estabelecer sucursais, agências
ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Esta sociedade tem por objecto a indústria e o comércio de rola-
mentos e de chumaceiras, podendo no entanto, por deliberação da
assembleia geral, dedicar-se a qualquer outro ramo de indústria ou
comércio que for autorizado por lei.

§ único. A indústria de rolamentos será exercida ao abrigo da auto-
rização concedida por despacho do Subsecretário de Estado Indústria,
de 20 de Fevereiro de 1960, ao accionista Ernesto Borges que, desde
já, transfere para a sociedade todo os direitos e obrigações inerentes
àquela autorização.

ARTIGO 3.º

A existência jurídica da sociedade, perdurará por tempo indeter-
minado, a contar de hoje.

CAPÍTULO II

Capital

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5 250 000 euros e é representado por 175 000 acções do valor no-
minal de 30 euros.

ARTIGO 5.º

Salvo voto em contrário da assembleia geral, os accionistas terão
sempre preferência na subscrição das novas acções, na proporção das
que já possuírem. Não desejando qualquer accionista exercer este di-
reito, a sua posição poderá ser tomada pelos restantes, proporcional-
mente às acções que já possuírem, salvo acordo entre eles para outra
forma de distribuição.

ARTIGO 6.º

As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis por vontade e a expensas dos respectivos titulares.

ARTIGO 7.º

1 � O capital social será representado por títulos de 1, 10, 100,
1000 ou mais acções que levarão a assinatura de dois administradores,
podendo ambas ser por chancela.

2 � Os accionistas interessados podem obter a divisão ou concen-
tração dos títulos, satisfazendo os encargos que daí resultarem.

ARTIGO 8.º

Por deliberação conjunta do conselho de administração e do con-
selho fiscal, a sociedade poderá ainda contratar quaisquer emprésti-
mos e emitir obrigações nominativas e ao portador, no ternos e limi-
tes legais.

§ único. Na subscrição de obrigações terão preferência, os accio-
nistas, na proporção das acções que então possuírem.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e realizar
com elas qualquer operação que o conselho de administração, mediante
parecer favorável do conselho fiscal, houver por conveniente, salvo
a alienação de umas e outras, a qual só poderá ser feita mediante
autorização da assembleia geral e nas condições que esta ficar.

§ 1.º As acções próprias não terão representação na assembleia geral.
§ 2.º A assembleia geral poderá, nos termos e para os efeitos do

artigo 347.º do Código das Sociedades Comerciais, deliberar a amorti-
zação de acções próprias detidas pela sociedade há mais de dois anos,
desde que se verifiquem as seguintes condições:

a) A amortização das acções próprias seja proposta pelo conselho
de administração, para melhoria dos capitais próprios da sociedade;

b) A deliberação da assembleia geral, seja tomada por maioria de
três quartos do capital, no prazo máximo de um ano sobre a data da
proposta do conselho de administração.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

A sociedade será administrada e representada em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por um conselho de administração, composto

por 3 a 11 administradores que podem não ser accionistas, eleitos
trienalmente e sempre reelegíveis.

§ único. O conselho de administração, designará de entre os seus
membros, um presidente e um administrador-delegado, fixando as
funções deste último, por cujos actos é solidariamente responsável.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração compete, além das atribuições ge-
rais derivadas da lei:

1.º Gerir com os mais amplos poderes todos os negócios e efectuar
as operações relativas ao objecto social;

2.º Nomear, fixar a remuneração e destituir todo o pessoal da so-
ciedade não pertencente aos corpos gerentes;

3.º Adquirir ou arrendar quaisquer prédios ou parte dos mesmos e,
mediante parecer favorável do conselho fiscal e salvo o disposto no
artigo 9.º, alienar ou obrigar os bens mobiliários ou imobiliários da
sociedade, sempre que tal seja considerado conveniente aos interesses
sociais;

4.º Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou desistir delas,
transigir ou comprometer-se em árbitros;

5.º Nomear representantes ou procuradores para determinados ac-
tos, sempre que o entenda necessário;

6.º Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários, bem
como as deliberações da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura do administrador-delegado ou de qualquer outro

mandatário no limite dos poderes que especialmente lhes hajam sido
conferidos.

§ 1.º Podem, todavia, ser subscritos por um só administrador os
actos de mero expediente ou seja os actos que se destinam a dar des-
pacho ao movimento normal da sociedade, não se considerando como
tais a celebração, alteração e rescisão de contratos e a emissão ou
intervenção a qualquer título em cheques, letras e livranças.

§ 2.º Fica expressamente vedado à administração, obrigar a socie-
dade em quaisquer negócios ou contratos estranhos ao seu objecto.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da administração social será exercida por um conse-
lho fiscal, composto de três a cinco membros, além dos suplentes que
a lei exija, eleitos de três em três anos e sempre reelegíveis, os quais
escolherão de entre si um presidente e um secretário.

§ único. A assembleia geral poderá confiar as funções do conselho
fiscal a uma entidade revisora de contas nos termos da lei.

ARTIGO 14.º

A remuneração dos administradores e dos membros do conselho
fiscal será fixada por uma comissão de três accionistas, nomeados pela
assembleia geral de três em três anos e sempre reelegíveis, podendo a
remuneração consistir, isolada ou conjuntamente, em ordenado fixo
ou em gratificação ou percentagem sobre os lucros líquidos apurados
pelo balanço.

§ 1.º A comissão a que se refere este artigo deverá desempenhar-se
da sua missão no prazo de 30 dias após a sua nomeação devendo, para
o efeito, os respectivos accionistas escolher de entre si um presiden-
te, que velará pelo cumprimento deste prazo.

§ 2.º As remunerações dos corpos gerentes serão livres de impos-
tos e outros encargos, com excepção dos casos em que a lei o não
permita.

§ 3.º Até ao primeiro aumento de capital social, o exercício dos
cargos sociais presume-se gratuito.

ARTIGO 15.º

O conselho de administração reunirá sempre que o interesse da so-
ciedade, o exija ou quando convocado pelo seu presidente ou por quais-
quer dois dos seus membros. Por sua vez, o conselho fiscal reunirá
ordinariamente uma vez por trimestre e extraordinariamente, sempre
que o seu presidente ou quaisquer dois dos seus membros o hajam con-
vocado ou ainda quando o conselho de administração o solicite.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 16.º

A assembleia geral, convocada e reunida de harmonia com a lei e
os presentes estatutos, representará a universalidade dos accionistas e
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as suas deliberações a todos obrigarão, sem exceptuar os incapazes, os
ausentes e os dissidentes.

§ único. As reuniões verificar-se-ão sempre em território nacional,
na sede social ou no local indicado nas convocações.

ARTIGO 17.º

Fazem parte da assembleia geral todos os accionistas que possuírem
um mínimo de 50 acções e que tenham procedido ao seu averbamento
ou depósito na sede social ou em local previamente designado pelo
conselho de administração, pelo menos oito dias antes do marcado para
a reunião.

ARTIGO 18.º

Os accionistas com direito a tomar parte em qualquer assembleia
geral, poderão fazer-se representar por qualquer pessoa, mediante
procuração ou carta dirigida ao presidente da mesa, a qual ficará ar-
quivada junto à lista de presenças da assembleia geral a que respeitar.

ARTIGO 19.º

A cada grupo de 50 acções corresponderá um voto.

ARTIGO 20.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, que podem não ser accionistas, eleitos trienalmente, sen-
do permitida a sua reeleição.

ARTIGO 21.º

Ao presidente da mesa competirá convocar a assembleia geral, na
forma legal e com a antecedência mínima de 30 dias, assim como
dirigir os trabalhos durante as reuniões.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada ano,
nos primeiros três meses posteriores ao último exercício e deverá:

1.º Discutir, aprovar ou modificar o balanço e o relatório do con-
selho de administração e o parecer do conselho fiscal;

2.º Substituir os membros da respectiva mesa, os administradores,
os membros do conselho fiscal e os membros da comissão de venci-
mentos que houverem terminado o seu mandato;

3.º Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.
§ único. A assembleia geral extraordinária será convocada sempre

que a lei o determine ou quando tal seja solicitado pelo conselho de
administração, pelo conselho fiscal ou por quaisquer accionistas que
representem um mínimo de 5% do capital social.

ARTIGO 23.º

As assembleias gerais ordinárias e extraordinárias, consideram-se
validamente constituídas e poderão funcionar em primeira reunião
quando se encontrem presentes ou devidamente representados accio-
nistas possuidores de, pelo menos, metade do capital social e, em caso
de segunda convocação, qualquer que seja o número de accionistas e o
capital representado.

§ único. A aprovação por três quartos do capital social será, toda-
via, necessária, quando a assembleia houver que deliberar sobre:

1.º Alteração dos estatutos;
2.º A transformação, fusão ou dissolução da sociedade.

CAPÍTULO V

Ano social, balanço e lucros

ARTIGO 24.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 25.º

No fim de cada ano, o conselho de administração fará proceder o
inventário e balanço, fechando a conta de lucros e perdas, depois de
feitas as amortizações que julgar convenientes e submeter um e ou-
tro, com a sua proposta sobre a aplicação dos lucros líquidos e com o
parecer do conselho fiscal à resolução da assembleia geral.

ARTIGO 26.º

Os lucros líquidos terão a aplicação seguinte:
a) 5% para fundo de reserva legal, até que este represente, pelo

menos, a quinta parte do capital social;
b) A importância necessária para pagamento da percentagem que,

por proposta do conselho de administração, for anualmente votada
pela assembleia geral para dividendo a distribuir pelos accionistas;

c) As percentagens ou gratificações que, porventura, forem fixa-
das, nos termos do artigo 14.º, para remuneração dos corpos sociais;

d) As importâncias que a assembleia geral deliberar votar para a
constituição, reforço ou reintegração de quaisquer fundos de reservas
especiais;

e) O remanescente para os fins que a assembleia geral determinar.

CAPÍTULO VI

Disposições diversas

ARTIGO 27.º

A sociedade dissolver-se-á somente nos casos previstos na lei.

ARTIGO 28.º

Será da competência exclusiva da assembleia geral extraordinária
que for convocada para se ocupar da dissolução e liquidação da so-
ciedade regular o modo como se deverá proceder, em harmonia com
a legislação em vigor.

ARTIGO 29.º

Para as questões e quaisquer processos entre os accionistas e a so-
ciedade, emergentes do contrato de sociedade ou de actos sociais, fica
estipulado o foro da comarca das Caldas da Rainha, com renúncia,
expressa de qualquer outro.

ARTIGO 30.º

Considerar-se-ão domiciliados na sede da sociedade todos os accio-
nistas, seus sucessores e representantes, mesmo se exercerem cargos
sociais ou de liquidadores.

Encontra-se depositado o texto completo do contrato, na sua re-
dacção actualizada.

Foi conferida e está conforme.

6 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Bárbara Pereira Mar-
ques. 2005113670

MARINHA GRANDE

ONTIMETESTE � TESTES PARA A INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2195; identificação de pessoa colectiva n.º 505847400;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 2 e 5/20031006.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Manuel
Augusto Domingues de Sousa, foi exonerado das funções de gerente,
por renúncia.

Data: 23 de Setembro de 2003.
Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração do contrato,

que foi alterado o artigo 4.º n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme deliberado em assembleia geral e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, pertence a todos os
sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de
um deles para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108956

TRANSPORTADORA IDEAL DO ATLÂNTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2147; identificação de pessoa colectiva n.º 505809133;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/20030925.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Manuel
Rodrigues do Coito foi exonerado das funções de gerente, por renúncia.

Data: 22 de Setembro de 2003.
Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração do contrato,

pelo que alterados os artigos 4.º e 9.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas do valor nomi-
nal de 25 000 cada, uma de cada sócio.

9.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, incumbirá a sócios ou não sócios, designados em
assembleia geral, mantendo as suas funções de gerente, o sócio
Fernando Marques dos Santos, ficando desde já nomeada gerente, a
sócia Maria João Gil Pereira Santos.

2 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos e
contratos, com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108948

ISMAEL & RUNA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2280; identificação de pessoa colectiva n.º 506155056;
averbamento n.º 1 á inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 7 e 8/20030924.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Ismael José
Runa Mendes, cessou as funções de gerente, por morte.

Data: 7 de Fevereiro de 2003.
Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração do contrato,

pelo que foi alterado o artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Daniel Rodrigo
Runa Mendes e Marcos Emanuel Runa Mendes e ainda ao não sócio
José de Almeida Mendes, que ficam desde já nomeados gerentes, bas-
tando uma assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108972

MODOCA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1884; identificação de pessoa colectiva n.º 502135069.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Joaquim Alves
Duarte Moleirinho, foi exonerado das funções de gerente, por renúncia.

Data: 7 de Fevereiro de 2003.
Mais certifico que foi efectuado o registo de alteração do contrato,

pelo que foi alterado o artigo 7.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, pertence ao sócio Adelino Fonseca Catarino,
já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108964

GRIFIN � SOLUÇÕES DE SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1887; identificação de pessoa colectiva n.º 504762354;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20030917.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, Humberto
Filipe dos Santos Ferreira foi exonerado das funções de gerente, por
renúncia.

Data: 20 de Junho de 2003.

Conferido, está conforme.

2 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006109006

TOFTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2433; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031010.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi feito o
registo de designação de gerentes.

Gerentes designados: Joaquim Manuel Rosa Ferreira, com capaci-
dade profissional, nacional e internacional, ao serviço da empresa e
Margarida Isabel Rodrigues Neto.

Data: 2 de Outubro de 2003.

Conferido, está conforme.

23 de Outubro de 2003. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 2006108980

NAZARÉ

CAPELO & VENÂNCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 30/
780619; identificação de pessoa colectiva n.º 500763534;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; número e
data da apresentação: 3 e 5/20031113.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu pelo averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15, aos registos de cessação de
funções de Maria de Fátima Vigia Vicente, em 7 de Novembro de 2003,
por renúncia e de alteração parcial do pacto e de nomeação de geren-
te de Alexandrina Maria Conde Espadana, em 7 de Novembro de 2003,
tendo alterado em conformidade o artigo 2.º do acto constitutivo,
pacto social, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pastelaria.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo e actuali-
zado do contrato.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322524

BEATIMÓVEIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 457/
20000907; identificação de pessoa colectiva n.º 505134144; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 3/20031114.

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

Nomeação de gerente de Hermínio Simões Catarino, em 31 de
Outubro de 2003.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322540
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O GANHA PÃO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 370/
910114; identificação de pessoa colectiva n.º 502480980; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 4/20031110.

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

Nomeação de gerente de Isabel Maria Lameiro Meca Martins, em
1 de Outubro de 2003.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322567

TRANSPORTADORA SEQUEIRA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 420;
identificação de pessoa colectiva n.º 504641042.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, em 17 de No-
vembro de 2003, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos de prestação de contas, referentes ao exercício de 2002.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322575

NAZAREPESCA � SOCIEDADE DE PESCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 191/
931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503144525; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20031117.

Certifico que foi feito o registo de dissolução e encerramento da
liquidação da sociedade em epígrafe, sendo a data da aprovação das
contas 31 de Dezembro de 1996.

Conferido, está conforme.

20 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322516

SOCOFRADES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL
DOS FRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 435/
20000328; identificação de pessoa colectiva n.º 504959840;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20031016.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, pelo averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1, procedeu ao registo de alteração de sede, passando a
ser: Rua do 20 de Junho, 16-A, vila e freguesia de Valado dos Frades,
concelho de Nazaré.

Conferido, está conforme.

29 de Outubro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 2006322494

ÓBIDOS

F. J. C. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 484;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20031120.

Certifico que entre Francisco José de Carvalho e mulher, Nélia Maria
Marques Leal, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade comercial por quotas, a qual se rege pelo pacto constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma F. J. C. � Transportes, L.da e tem a
sede na Rua de Moinho de Vento, 26, lugar e freguesia de Olho Ma-
rinho, concelho de Óbidos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrém.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por duas quotas de 25 000 euros, uma de
cada sócio.

4.º

1 � Por deliberação unânime da assembleia geral, podem ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante global de 100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vence-
rão juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

A administração e a representação da sociedade, dispensada de cau-
ção e remuneração ou não, conforme deliberação da assembleia geral,
incumbem a sócios ou estranhos, ficando já nomeados ambos os só-
cios e Sandrina da Silva Antunes de Almeida, casada, residente na Rua
do Dr. Seixas Brandão, 19, 3.º, direito, Caldas da Rainha.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre obrigatória a da gerente Sandrina da  Silva Antunes de
Almeida.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre sócios, mas a favor de
estranhos, carece do consentimento prévio da sociedade, que tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo.

Conferida, está conforme.

24 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004214260

ERO � EMPRESA DE RADIODIFUSÃO DO OESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 191/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503421260; data da
apresentação: 20031120.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas, relativas ao exercício do
ano de 2002.

24 de Novembro de 2003. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço
Afonso de Moura Mendes. 2004214279

PEDRÓGÃO GRANDE

SOCIEDADE DE DIVERSÕES DO CABRIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrícula
n.º 35; identificação de pessoa colectiva n.º 502308834; número e
data da apresentação: 1/20031106.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 14 de Outubro de 2003.

Conferida, está conforme.

12 de Novembro de 2003. � A Conservadora, Ana Maria Prata
Dias Silva. 2001754892

LISBOA
AMADORA

AUTO MONTAGENS DA REBOLEIRA
COMÉRCIO E MONTAGENS DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 925; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502892170; data do depósito: 20030702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006223631

JOÃO M. R. PINHEIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 336;
identificação de pessoa colectiva n.º 505363887; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006223453

CHAVEPRONTA � COMÉRCIO DE FECHADURAS,
CHAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 397;
identificação de pessoa colectiva n.º 505397404; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006223437

GAGESCONTA � GABINETE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5018;
identificação de pessoa colectiva n.º 501516557; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006223461

ANDRADE PINTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6164;
identificação de pessoa colectiva n.º 502086378; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243877

JOÃO BELCHIOR, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 955;
identificação de pessoa colectiva n.º 505799006; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243876

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PAIVA,
ALTIVIO & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1671;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256802; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243875

LOPES SOARES E BRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 487;
identificação de pessoa colectiva n.º 500375185; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243874

TRILAJE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9525;
identificação de pessoa colectiva n.º 502612827; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243873

ROMÃO & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7984;
identificação de pessoa colectiva n.º 502891882; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243872

MIDLÃ � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9339;
identificação de pessoa colectiva n.º 503426865; data do depósi-
to: 030702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243871

FAUSTINO & SILVA � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 858;
identificação de pessoa colectiva n.º 505734931; data do depósi-
to: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243870

KOUNDARA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 13 073;
identificação de pessoa colectiva n.º 505825660; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243869

TRANSPORTES DE CARGA CANEIRA SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 585;
identificação de pessoa colectiva n.º 501532358; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243868

ONTHEGO � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 160;
identificação de pessoa colectiva n.º 505032112; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243867

CASA DO LARGO � IMAGEM E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8798;
identificação de pessoa colectiva n.º 503302600; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243866

RELECIR, REPRESENTAÇÕES ELECTRÓNICAS
E CIRCUITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 504671650; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243829

BITRONIX � TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 693;
identificação de pessoa colectiva n.º 504802518; data do depósi-
to: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243826

BURACONTAS � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 489;
identificação de pessoa colectiva n.º 503266833; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243824

ANTÓNIO JOSÉ DA COSTA RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 251;
identificação de pessoa colectiva n.º 503846988; data do depósi-
to: 031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243823

OMNICAM � SISTEMAS AVANÇADOS DE CAPTAÇÃO
DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 158;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808130; data do depósi-
to: 20021008.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243820

MUNDISAN � PAPEIS E PRODUTOS DE HIGIENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7593;
identificação de pessoa colectiva n.º 502729252; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243818

GTAE � GABINETE TÉCNICO DE APOIO EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6941;
identificação de pessoa colectiva n.º 501395768; data do depósi-
to: 031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243815

SIMÕES & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6691;
identificação de pessoa colectiva n.º 502316314; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243813

CONSTRUÇÕES FREITAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6741;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232455; data do depósi-
to: 20021002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243811

MÉTODO � ANÁLISE E DIVULGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6898;
identificação de pessoa colectiva n.º 502232919; data do depósi-
to: 031002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243809

LECUTERMA � PROJECTOS E INSTALAÇÕES
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6259;
identificação de pessoa colectiva n.º 502123893; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243807

O MARQUÊS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5879;
identificação de pessoa colectiva n.º 501947183; data do depósi-
to: 20021007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243804

SPD � SOCIEDADE PORTUGUESA DE DIÁLISE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5952;
identificação de pessoa colectiva n.º 501987576; data do depósi-
to: 20021002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243802

BASKSTORE � COMÉRCIO DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 681;
identificação de pessoa colectiva n.º 505608952; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243801

PTDP � PLATAFORMA DE TELEVISÃO DIGITAL
PORTUGUESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 505453959; data do depósi-
to: 030702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243800

SOLUÇÃO � ACTIVIDADES ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9209;
identificação de pessoa colectiva n.º 503360554; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243799

LUSOSUL, SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7688;
identificação de pessoa colectiva n.º 502072326; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243798

TRANSLAGARTO � TRANSPORTES DE CARGA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 502896710, data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243797

CALDEIRA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2111;
identificação de pessoa colectiva n.º 500325855; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243796

CALDEIRA & METELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3565;
identificação de pessoa colectiva n.º 500872902; data do depósi-
to: 030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243795

MUNDOCASA � MEDIADORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6440;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226102; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243793

SANTOS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 460;
identificação de pessoa colectiva n.º 500962227; data do depósi-
to: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243889

S. A. V. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E EMPREITADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 093;
identificação de pessoa colectiva n.º 503763497; data do depósi-
to: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243843

INTIMACOR � COMÉRCIO DE MODA E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 558;
identificação de pessoa colectiva n.º 504605437; data do depósi-
to: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243842

GONÇALVES & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9670;
identificação de pessoa colectiva n.º 503572713; data do depósi-
to: 20020627.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243841

FACIBEL � CONTABILIDADE, ADMINISTRAÇÃO
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9163;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361070; data do depósi-
to: 20021007.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243839

ARMANDO GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 563;
identificação de pessoa colectiva n.º 500525188; data do depósi-
to: 20021002.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243838

RAMADA & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2504;
identificação de pessoa colectiva n.º 500400164; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243836

LEITARIA CENTRAL DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4681;
identificação de pessoa colectiva n.º 501463518; data do depósi-
to: 20021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243835

M. SANTOS & A. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1233;
identificação de pessoa colectiva n.º 500173524; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243833

AUGUSTO LOURENÇO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5524;
identificação de pessoa colectiva n.º 501776850; data do depósi-
to: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243832

ALFACARGAS � TRANSPORTES TERRAS E ATERROS
E DESATERROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 345;
identificação de pessoa colectiva n.º 504783700; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243830

RUTIRTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 394;
identificação de pessoa colectiva n.º 504517279; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243828

ÂNGELA & GUERREIRO � ESTÉTICA CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 687;
identificação de pessoa colectiva n.º 504053582; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243827

BENTO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7921;
identificação de pessoa colectiva n.º 502879505; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243825

EQUIPAGÁS � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
E INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5151; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 501603310; data do depósito: 20021009.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243822

GOIAS ESTUQUES � SOCIEDADE DE ESTUQUES,
PINTURAS E LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 462; identificação de pessoa colectiva n.º 505443031; data
do depósito: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243821

CERT � CONSTRUÇÕES E EMPREITADAS RIO TINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 457;
identificação de pessoa colectiva n.º 505353180; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243819

CROMAGEM DAMAIENSE � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5373;
identificação de pessoa colectiva n.º 501714537; data do depósi-
to: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243817

NUNES & TAVARES � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4852;
identificação de pessoa colectiva n.º 501472061; data do depósi-
to: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243816

ACESSÓRIOS E COMPANHIA � BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9235;
identificação de pessoa colectiva n.º 503385840; data do depósi-
to: 20021010.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243814

POLIMENTO DE MÁRMORES DE AMÉRICO VICENTE
& FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9194;
identificação de pessoa colectiva n.º 503361461; data do depósi-
to: 20021001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243812

BURACONTAS 2 � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 062;
identificação de pessoa colectiva n.º 504282123; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243810

TÁXIS JAIME DE ASSUNÇÃO MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 497;
identificação de pessoa colectiva n.º 500453985; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243808

ROAD � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 504708783; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243806

CASA DE SAÚDE E REPOUSO DA BURACA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 595;
identificação de pessoa colectiva n.º 504006177; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243805

LUSO CATERING � ORGANIZAÇÃO DE BANQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 310; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504429167; data do depósito: 20020704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente aos exercícios de 2000 e 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243803

CABELEIREIRO � NOVO ESTILO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7745;
identificação de pessoa colectiva n.º 502793147; data do depósi-
to: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243854

SARA & VÍTOR, CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8076;
identificação de pessoa colectiva n.º 502916516; data do depósi-
to: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243853

DUARTE & RIBEIRO � CONSTRUÇÕES CIVIS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6819;
identificação de pessoa colectiva n.º 502373334; data do depósi-
to: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referente ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243852

IMOCURVEL � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9301;
identificação de pessoa colectiva n.º 503404527; data da apresen-
tação: 20020625.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243851

AQUECIND � COMERCIALIZAÇÃO DE COMPONENTES
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6412;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210575; data da apresen-
tação: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243850

NURIAL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6646;
identificação de pessoa colectiva n.º 502297514; data da apresen-
tação: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243849

ALUFRANCO � CAIXILHARIA EM ALUMÍNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5135;
identificação de pessoa colectiva n.º 501601341; data da apresen-
tação. 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243848

PAPELARIA BABILÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8455;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060860; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243847

AUTO PROGRESSO DA BRANDOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2164;
identificação de pessoa colectiva n.º 500318751; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243846

PAULINO LISBOA & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501622950; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243845

ANDRADE & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2832;
identificação de pessoa colectiva n.º 500587663; data da apresenta-
ção: 20020702.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243844

SILVA & MANSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6581;
identificação de pessoa colectiva n.º 502274840; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243840

GERTÉCNICA � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6324;
identificação de pessoa colectiva n.º 502157526; data da apresen-
tação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243837

INFORPLESCO � SERVIÇOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9626;
identificação de pessoa colectiva n.º 502111062; data da apresen-
tação: 20030702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

15 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243834

DIRECTÓRIO � MOBILIÁRIO E DECORAÇÃO
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 808;
identificação de pessoa colectiva n.º 502568844; data da apresen-
tação: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243865

G. A. C. � GABINETE DE ANÁLISE ECONÓMICA
FINANCEIRA E CONTABILÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6478;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226153; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243864

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES RODRIGUES
E JOSÉ ANTÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1713;
identificação de pessoa colectiva n.º 500256918; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243863

ARTE E CRIA � PROJECTOS DE DESIGN E PRODUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 877;
identificação de pessoa colectiva n.º 502623389; data da apresen-
tação: 20021001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243862

RODRIGUES & SILVA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6449;
identificação de pessoa colectiva n.º 500451990; data da apresen-
tação: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243861

CRUZ & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1736;
identificação de pessoa colectiva n.º 500845840; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243860

TALHO CENTRAL DA DALAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 696;
identificação de pessoa colectiva n.º 500552894; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243859
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TRANSPORTES CAMBOURNAC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 2120;
identificação de pessoa colectiva n.º 500425388; data da apresen-
tação: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243858

SOPROHOTEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS PARA HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 7271;
identificação de pessoa colectiva n.º 502576430; data da apresen-
tação: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243857

LAVANDARIA E TINTURARIA DE ROCHA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 1805;
identificação de pessoa colectiva n.º 500372674; data da apresen-
tação: 20020702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243856

SANTOS & AMÁVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 961;
identificação de pessoa colectiva n.º 500240183; data da apresen-
tação: 20021212.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243787

TÚRIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9323;
identificação de pessoa colectiva n.º 501087575; data da apresen-
tação: 20020705.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243883

PROSIRTEC � PROJECTOS E SERVIÇOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 461;
identificação de pessoa colectiva n.º 502437391; data da apresen-
tação: 20021009.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243881

ANTERO & L. SEMEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 565;
identificação de pessoa colectiva n.º 505449560; data da apresen-
tação: 20021008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243880

MIRATUBOS � VENDA E ALUGUER DE ANDAIMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 850;
identificação de pessoa colectiva n.º 505196506; data da apresen-
tação: 20021211.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243786

HANDY � RACIONALIZAÇÃO DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9967;
identificação de pessoa colectiva n.º 503711381; identificação de
pessoa colectiva n.º 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243785

ARMINDA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 978;
identificação de pessoa colectiva n.º 505020920; data da apresen-
tação: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223674

AUTO TÁXIS BERNARDO & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 123;
identificação de pessoa colectiva n.º 505187574; data da apresen-
tação: 20020704.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223666

VÍTOR M. A. SANTOS � TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 615;
identificação de pessoa colectiva n.º 502936614; data da apresen-
tação: 20021001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223658

SÃO JOSÉ & REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 12 439;
identificação de pessoa colectiva n.º 505369907; data da apresen-
tação: 20021009.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2001100760

S. E. I. I. � SOCIEDADE DE ESTUDOS E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 338; identificação de pessoa colectiva n.º 501370560; data
da apresentação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2000976948

DIVERTIMENTOS ZÉLITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5007;
identificação de pessoa colectiva n.º 501519220; data da apresen-
tação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223640

LABAMADORA � LABORATÓRIO
DE ANÁLISES CLÍNICAS DA AMADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 618;
identificação de pessoa colectiva n.º 504021702; data da apresen-
tação: 20020704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 1999, 2000 e 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223623

ARCOFIL � AR CONDICIONADO � FRIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5475;
identificação de pessoa colectiva n.º 500747598; data da apresenta-
ção: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223593

CHAVEHOTEL � EQUIPAMENTOS DE INDÚSTRIA
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5960;
identificação de pessoa colectiva n.º 501991859; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223615

HUMBERTO TEIXEIRA & LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula
n.º 12 532; identificação de pessoa colectiva n.º 505493551; data
da apresentação: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 2006223607

ANTÓNIO DE MAGALHÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 8346;
identificação de pessoa colectiva n.º 503015628; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Maria da Luz
Moreira. 1000243781

CONSTRUHIPER, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 584;
identificação de pessoa colectiva n.º 502446749; data da apresen-
tação: 20020805.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

13 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243779

M1 � CONSULTORES DE ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 647;
identificação de pessoa colectiva n.º 504025023; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243777

A PETISQUEIRA DO BAIRRO NOVO
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 4706;
identificação de pessoa colectiva n.º 501415726; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243775

MANUEL & OLIVEIRA � AUTOTÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 878;
identificação de pessoa colectiva n.º 504876830; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243772

RODRIGUES & FONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6798;
identificação de pessoa colectiva n.º 502364327; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243771

BLOOM � SOCIEDADE REPRESENTAÇÕES
DE PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 11 220;
identificação de pessoa colectiva n.º 504496727; data da apresen-
tação: 20020703.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 1000243885

REIS, SAAVEDRA & PERDIGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3732;
identificação de pessoa colectiva n.º 500484040; data da apresen-
tação: 20020116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243887

ROSA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 5507;
identificação de pessoa colectiva n.º 501770470; data da apresen-
tação: 20020628.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2003. � A Segunda-Ajudante, Lina Maria da
Silva. 2006223429

ZÉSLUZ � SOCIEDADE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 353;
identificação de pessoa colectiva n.º 503904392; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243769

FERREIRA DOS SANTOS & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 3285;
identificação de pessoa colectiva n.º 500761590; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243763

PREDITOPO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 10 948;
identificação de pessoa colectiva n.º 504201530; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243762
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ARLINES � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 6555;
identificação de pessoa colectiva n.º 502270535; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243761

MARIA DO VENTO � OFICINA DE CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Amadora. Matrícula n.º 9720;
identificação de pessoa colectiva n.º 503589381; data da apresen-
tação: 20020627.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos respeitantes à prestação de
contas referentes ao exercício de 2001.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2003. � O Primeiro-Ajudante, António
Fernandes. 1000243759
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Telefs. 21 324 04 07/8    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Avenida de Roma, 1 — 1000-260 Lisboa
Telef. 21 840 10 24   Fax 21 840 09 61

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

 € 6,40


