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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

CIVITAS � LISBOA � ASSOCIAÇÃO PARA A DEFESA
E PROMOÇÃO DOS DIREITOS DOS CIDADÃOS

Certifico que, por escritura de 24 de Julho de 2003, lavrada a fl. 82 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 60-J do 7.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária, Carla Cristina Soares, foi constituída uma
associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas seguintes:

Denominação: «CIVITAS � Lisboa � Associação para a Defesa
e Promoção dos Direitos dos Cidadãos».

Sede social: Rua de São Marçal, 77 e 79, freguesia de São Mamede,
concelho de Lisboa.

Duração: Tempo indeterminado.
Tem por objecto: a defesa, aprofundamento e expansão dos Direitos

Humanos, considerados como elementos essenciais da dignidade da pessoa
e possibilidade de garantia de, pela liberdade, cada cidadão poder assumir a
responsabilidade do seu destino e da colectividade em que se insere.

Órgãos da Associação:
a) A direcção.
b) O conselho fiscal.
c) A assembleia geral.
Forma de obrigar: a Associação obriga-se em todos os actos e con-

tratos sendo necessária e suficiente a assinatura do presidente da di-
recção ou do vice-presidente que o substituir e, quando envolvam
despesas, do tesoureiro.

Está conforme ao original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000115624

ESTUDANTINA UNIVERSITÁRIA DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 13 de Novembro de 2003, lavrada
de fl. 58 a fls. 58 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 248-
I deste 16.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a associação
com a denominação a seguir referida, ficando a mesma a reger-se,
entre outros, pelos seguintes artigos:

CAPÍTULO I
Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação

A Estudantina Universitária de Lisboa é uma associação recreativa
e cultural de cariz universitário, de direito privado, sem fins lucrati-
vos, adiante designada abreviadamente por EUL.

ARTIGO 2.º

Objecto

A associação tem como objecto: a pesquisa, recolha e divulgação
de música portuguesa; composição e arranjos de músicas e cantares;

pesquisa, recolha e divulgação da escrita portuguesa, prosa e poesia e
seus autores; estudo e investigação dos acontecimentos e factos da
história e cultura de Portugal e, mais especificamente da cidade de
Lisboa; animação cultural dentro e fora do meio académico; colabo-
ração com instituições académicas e não académicas; participação em
eventos culturais e ou organização dos mesmos; celebração de proto-
colos com quaisquer entidades, em termos institucionais.

ARTIGO 3.º

Sede

A EUL tem a sua sede na Rua do Padre Gregório Verdonk, 4-A,
freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

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

ARTIGO 8.º

Direcção

1 �A direcção é o órgão executivo da EUL, constituída por cinco
elementos eleitos em lista maioritária.

2 � A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 � Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a EUL;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.

CAPÍTULO V
ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da EUL é de dois anos.

Está conforme.

13 de Novembro de 2003. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000125062

CENTRO SOCIAL DE FERMIL DE BASTO

Certifico que, neste Cartório Notarial de Celorico de Basto, a car-
go do notário, José Manuel Teixeira, e no livro de notas para escri-
turas diversas n.º 118-C, de fl. 132 a fl. 133, foi lavrada em 12 de Maio
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de 2004, uma escritura de constituição da associação com a denomi-
nação de «Centro Social de Fermil de Basto», com sede na Vila de
Fermil, freguesia de Veade, Celorico de Basto e que tem como objec-
to prosseguir e desenvolver actividades de carácter social e de solida-
riedade social, bem como, desenvolver actividades de carácter cultu-
ral e recreativo.

Está conforme.

12 de Maio de 2004. � A Ajudante, Maria José da Silva Car-
valho. 3000142394

ASSOCIAÇÃO DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO ESTRATÉGICOS

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fl. 37 a fl. 37 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 257-H, deste 1.º Cartório
Notaria de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, a
qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a sua
sede em ISCTE � Avenida das Forças Armadas, Lisboa.

A Associação tem como fim a promoção do desenvolvimento de
tecnologias e sistemas de informação estratégicos, suportados em
soluções de apoio à gestão e à decisão.

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

Podem ser associados todas as pessoas singulares e colectivas ad-
mitidas pelos órgãos da Associação, mediante o pagamento de uma
jóia inicial e de uma quota mensal.

Podem ser excluídos os associados que não cumpram os deveres pre-
vistos nos estatutos e por alguma forma e intencionalmente prejudiquem
ou tentem prejudicar o bom nome ou funcionamento da associação.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2004. � A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 3000147031

UNIÃO DESPORTIVA DA FREGUESIA DE CAMPELOS

Certifico que, por escritura exarada em 17 de Maio de 2004, ini-
ciada a fl. 67, do livro de notas para escrituras diversas n.º 288-B,
deste 2.º Cartório Notarial de Torres Vedras, foi constituída a asso-
ciação com a denominação em epígrafe que tem a sede na Rua de Gaspar
Campello, na vila e freguesia de Campelos, concelho de Torres Vedras.

Tem como objecto actividades desportivas, recreativas e culturais.
Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas re-

sidentes ou não na área da associação que assim o desejarem e com a
devida autorização da direcção.

A associação rege-se pelos presentes estatutos, pelo regulamento
interno e nos casos omissos, pelas disposições gerais do Código Civil.

Conferido. Está conforme.

20 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Edite Maria Damil
Matias dos Santos Rodrigues. 3000147178

ASSEMBLEIA DE DEUS AVANTE PELA FÉ

Certifico que, por escritura de 23 de Junho de 2004, lavrada a fls. 141 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 326-F do 23.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária interina licenciada
Maria Isabel Martins Nunes Tiago, foi constituída a associação sem
fins lucrativos, denominada «Assembleia de Deus Avante pela Fé»,
com sede na Avenida do Professor Bento de Jesus Caraça, 22-A, 1.º,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra, sendo o
objecto social: «deverá haver assembleias locais e pastores locais,
anciães e diáconos na Assembleia de Deus Avante pela Fé. O propó-
sito deverá ser cumprimento da incumbência do Senhor Jesus Cristo.
Ir a todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. Estabelecer
uma igreja nativa que é auto-suficiente com auto administração e auto
propagação». As condições de admissão e exclusão dos associados,
constarão de um regulamento geral interno, cuja aprovação e altera-
ção são da exclusiva competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

23 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Teresa Maria de
Almeida Adão Frescata Correia Pereira. 3000147465

MONÓPTERO AUTOMÓVEL CLUBE

Certifico que, por escritura de 31 de Maio do ano de 2004, lavrada
de fl. 7 a fl. 10, do livro de notas para escrituras diversas n.º 63-D, do
Cartório Notarial de Mogadouro, foi constituída uma associação com
a denominação de «Monóptero Automóvel Clube», com sede na Rua
de Santo António, 10, freguesia e concelho de Mogadouro, que tem
por objecto actividades desportivas, turísticas e recreativas, sem fins
lucrativos, relacionadas com veículos motorizados.

São associados desta associação além dos fundadores, todos os que
solicitaram a sua admissão à direcção e obtiverem decisão favorável
da mesma.

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

Está conforme o original.

1 de Junho de 2004. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000147884

SAPMEC � SOCIEDADE ACADÉMICA PORTUGUESA
DE MEDICINA CIENTÍFICA CHINESA

Certifico que, por escritura realizada em 27 de Maio de 2004, a
fl. 53 do livro de notas para escrituras diversas n.º 333-B, deste 2.º
Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo do licenciado Alberto
da Costa Santos, foi feita a escritura de constituição de uma associa-
ção científica denominada «SAPMEC � Sociedade Académica Por-
tuguesa de Medicina Cientifica Chinesa», com sede no Instituto de
Ciências Biomédicas Abel Salazar, no Largo do Professor Abel Salazar,
2, freguesia de Vitória, concelho do Porto, cujo objecto é a promoção,
o estudo, a formação e a investigação da medicina tradicional chinesa,
com base cientifica, bem como de todas as suas sub-disciplinas.

A associação será composta:
a) Pelos associados constituintes;
b) Pelos associados que forem admitidos por aprovação em

assembleia geral, após solicitação, por escrito, efectuada por dois as-
sociados proponentes; e,

c) Pelos associados que representem os núcleos.
A admissão dos associados efectivos está condicionada ao paga-

mento de uma jóia, cujo valor será fixado pela assembleia geral.
Perdem a qualidade de associado:
a) Os que se demitirem;
b) Os que tiverem quotas em atraso por período superior a seis

meses;
c) Os que forem excluídos nos termos do n.º 2 do artigo 7.º;
d) No caso dos associados promotores, os que deixarem de repre-

sentar um núcleo.
A perda da qualidade de associado prevista na alínea b), só ocorre-

rá se o associado, depois de notificado pela direcção para efectuar o
pagamento das quotas em atraso, o não fizer no prazo de 30 dias.

O associado que por qualquer forma deixar de pertencer à associa-
ção não tem o direito de repetir as quotizações que haja pago e perde
o direito ao património social, sem prejuízo da sua responsabilidade
por todas as prestações relativas ao tempo em que foi membro da
associação.

Está conforme.

27 de Maio de 2004. � A Ajudante, Arminda Rosa Pinto Amaral
de Moura. 3000147922

ASSOCIAÇÃO MENSAGEIROS DA MÃE DA VERDADE

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Pedrógão Grande em 24 de Maio de 2004, exarada de fl. 75 a fl. 76 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 39-C, a cargo da notária
Ana Maria Prata Dias Silva, foi rectificada a escritura da associação
denominada «Associação Mensageiros da Mãe da Verdade» que tem a
sua sede na Rua de Jacinta Marto, no Edifício João Paulo II, blocos 4/
5, 2.º, porta 1, em Fátima, concelho de Ourém, de acordo com o
deliberado pela assembleia geral da referida associação.

Os estatutos da associação no que diz respeito ao n.º 2 do artigo 12.º,
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 12.º

Extinção

1 � (Mantém-se inalterado).
2 � A deliberação quanto à extinção da Associação só será válida

se tomada por três quartos do número de todos os associados.
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3 � (Mantém inalterado).
4 � (Mantém inalterado).
5 � (Mantém inalterado).
6 � (Mantém inalterado)
7 � (Mantém inalterado).

Que no restante se mantém inalterada a escritura de constituição de
Associação lavrada neste Cartório, no dia 4 de Dezembro de 2003, a
fls. 42 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 37-C.

Conferida, está conforme o original.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Farinha
Tavares Barata. 3000147948

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO
DAS FACEIRAS

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fl. 37 a fls. 37 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 259-H, deste 1.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchior,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe, a
qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a sua
sede na Rua de Angola, 43, Bairro das Faceiras, freguesia de São
Domingos de Rana, concelho de Cascais.

A associação tem por objectivo a defesa e representação dos direi-
tos legítimos dos seus moradores.

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

Podem ser associados todas as pessoas, maiores de 18 anos, resi-
dentes ou proprietários no Bairro das Faceiras.

Está conforme o original.

16 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Virgínia Duarte
Constâncio. 3000147981

DARCOS � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 18 de Junho de 2004, exarada a
fls. 72 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 478-
E, do 1.º Cartório Notarial de Torres Vedras, a cargo da notária Maria
Madalena Marques de Magalhães, foi constituída uma associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Rua de José Augusto Lopes
Júnior, 2, 2.º, direito, freguesia de São Pedro e Santiago, concelho de
Torres Vedras, e durará por tempo indeterminado, e tem por fins:

A divulgação apoio e incentivo à criação no domínio das artes,
mais concretamente, da música, dança, teatro, artes plásticas, poesia
e literatura.

Os associados da referida associação, são pessoas singulares de di-
reito e a sua admissão só é efectiva a partir da aceitação unânime por
parte dos associados no pleno gozo dos seus direitos, expressa por
votação em assembleia geral.

18 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Lúcia Vieira
Martinho. 3000147989

GRUPO DE CANTARES DE PORTALEGRE

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2004, lavrada de
fls. 60 v.º a fl. 61, do livro de notas para escrituras diversas n.º 111-
D, do Cartório Notarial de Portalegre, a cargo da notária, licenciada
Maria Fernanda Salema Ferreira Nunes, se encontra exarada uma es-
critura de constituição de associação, sem fins lucrativos, com a de-
nominação «Grupo de Cantares de Portalegre», com sede no Con-
vento de Santa Clara, Rua de Eivas, em Portalegre; a associação tem
por objecto pesquisar, preservar e divulgar a tradição cultural da re-
gião norte alentejana; promover projectos de animação cultural da
comunidade e o intercâmbio cultural; participar no desenvolvimento
integrado da região de Portalegre, sendo seus órgãos a assembleia geral,
a direcção, e o conselho fiscal, constituindo receitas da associação:

a) Os rendimentos de bens ou capitais próprios;
b) O produto de espectáculos, festas, peditórios ou subscrições fei-

tos a seu favor;
c) Os subsídios que lhe forem atribuídos pelo Estado ou organismos

oficiais;
d) O produto das quotizações;
e) Quaisquer outras receitas permitidas por lei.

17 de Junho de 2004 . � A Segunda-Ajudante, Idália Rosa Cristo
Rebola Galrito. 3000147991

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA DO RANCHO
FOLCLÓRICO DE S. PEDRO CAÍDE DE REI

Certifico narrativamente que, por escritura de 7 de Junho de 2004,
exarada de fl. 82 a fls. 83 v.º do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 249-E, do Cartório Notarial de Marco de Canaveses, a cargo
da notária, licenciada, Maria de Fátima de Vasconcelos Oliveira, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, sede no
lugar de Vila Verde, freguesia de Caíde de Rei, do concelho de Lousada,
com duração por tempo indeterminado, a partir da data da escritura,
tem por objecto a actividade de um rancho folclórico, tem por ór-
gãos da Associação a assembleia geral, direcção e conselho fiscal.

Vai conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000148019

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE MECATRÓNICOS

Certifico que. por escritura do dia 2 de Junho do corrente ano
exarada de fls. 24 v.º a fls. 25 v.º do livro de notas para escrituras
diversas n.º 218-C, deste Cartório Notarial do Entroncamento, a car-
go do notário, licenciado Manuel José Marques Montargil, foram
rectificados os artigos 7.º, n.º 2 e 20.º, n.º 4 da escritura de constitui-
ção de associação, outorgada no dia 25 de Março de 2004, exarada a
fls. 44 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 216-B, deste
Cartório da «Associação Portuguesa de Mecatrónicos», com sede
provisória no Centro de Formação � FERNAVE, Associação de Es-
tudantes do ISTC, Rua de D. Afonso Henriques, freguesia e concelho
do Entroncamento, passando os referidos artigos a terem as seguintes
redacções:

ARTIGO 7.º

2 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da Asso-
ciação Portuguesa de Mecatrónicos requerem o voto favorável de três
quartos do número de todos os associados.

ARTIGO 20.º

4 � A assembleia geral é convocada por meio de aviso postal
expedido.

Está conforme.

2 de Junho de 2004. �A Segunda-Ajudante Maria Manuela Nunes
Pimenta. 3000148126

CRÓNICOS ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura lavrada em 24 de Maio de 2004, de
fl. 7 a fls. 7 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 188-F,
do 2.º Cartório Notarial de Cascais, a cargo da notária Ana Paula de
Sousa Luís, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe, sem fins lucrativos, a qual durará por tempo indeterminado
a contar de hoje com sede na Rua de Costa Pinto, Vila São Remo,
bloco A, 2.º, esquerdo, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho
de Cascais.

A Associação tem como objecto a produção de espectáculos de
teatro e de actividades relacionadas com essa área, performances,
vídeos, conferência, recitais, workshops, espectáculos multimédia,
publicações e divulgação cultural.

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

Está conforme o original.

4 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Dora Maria Neves
Várzea. 3000148264

ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES AGRO-FLORESTAIS
DA SERRA DA CARQUEJA � AFLOSSERRA

Certifico narrativamente que, por escritura lavrada hoje, de fl. 95 a
fls. 98 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 104-C, deste
Cartório Notarial de Almodôvar, a cargo do notário, licenciado José
Francisco Colaço Guerreiro, foi constituída uma associação, por tem-
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po indeterminado, sem fins lucrativos, com a denominação em
epígrafe, e sede na aldeia e freguesia de Luzianes-Gare, concelho de
Odemira, a qual visa representar os produtores agro-florestais, os
agricultores � individuais ou colectivos � nela filiados e que exer-
çam as suas actividades no concelho de Odemira.

O objecto social da Associação consiste em:
1 � Dinamizar a actividade associativa agro-florestal a nível do

concelho do seu âmbito geográfico.
2 � Defender, por todos os meios ao seu alcance, os interesses

dos seus associados.
3 � Impulsionar e coordenar acções que se destinam a proporcio-

nar a cooperação, a solidariedade e o conhecimento mútuo entre os
seus representados.

4 � Organizar e apoiar acções conducentes à satisfação das rei-
vindicações dos seus associados, dando satisfação à vontade democra-
ticamente expressa.

5 � Prestar serviços aos seus associados e promover a sua forma-
ção empresarial e profissional.

6 � Apoiar e dinamizar a criação ou requalificação de pequenas
unidades de transformação dos produtos tradicionais locais.

7 � Realizar e desenvolver acções de promoção, divulgação e
certificação de produtos tradicionais locais, organizando ou partici-
pando em feiras, certames, mercados e outras iniciativas do género.

8 � Fomentar e pôr em prática a experimentação, divulgação,
formação profissional, respeito pelas regras ambientais, tal como a
protecção integrada, produção integrada e agricultura biológica:

a) Promover a aplicação das técnicas de protecção integrada e
produção integrada;

b) Prestar assistência técnica às suas associadas e aos agricultores
nelas associados, no âmbito da protecção integrada e produção inte-
grada;

c) Promover e realizar acções de protecção e produção integrada
das culturas.

9 � Defender o mundo rural, meio ambiente, floresta e recursos
hídricos.

Para prossecução do seu objecto a Associação representará os seus
associados nas áreas agrícolas, pecuária, exploração silvícola ou flo-
restal e também as que prossigam actividades transformadoras dos
produtos relacionados com as áreas atrás referidas, desde que todos
eles tenham carácter eminentemente local, podendo, para o efeito,
estabelecer contactos e relações com outras organizações.

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

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

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

 Está conforme o original.

14 de Junho de 2004. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro Pa-
leta. 3000148371

ÁGAPE � COMUNIDADE CRISTÃ DE PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2004, lavrada a fls. 55 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 553-H, do 13.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Maria de
Fátima Fernandes Ramada de Sousa, foi constituída uma associação
de carácter religioso, sem fins lucrativos, com a denominação em
epígrafe, com sede em Oeiras, na Rua de Francisco José Vitorino, 5,
1.º, direito, na freguesia de Linda a Velha, constando dos respectivos
estatutos que:

A associação tem como fins, prestar culto a Deus segundo o ensi-
no das sagradas escrituras; instruir os seus membros na religião cristã;
difundir o Evangelho de Cristo pela palavra, pela imagem ou por
qualquer outro meio de transmissão da informação; estabelecer con-
gregações cristãs; promover actividades pluridisciplinares no âmbito
da cultura, da saúde, da educação e do apoio social e estabelecer alian-
ças ou cooperação com entidades públicas ou privadas no respeito
pelos presentes fins.

São membros da associação as pessoas singulares que tiverem sido
admitidas como membros, de acordo com a disciplina da mesma e
cujos nomes constarem dos registos .

A exclusão de membros é da competência da assembleia geral.
São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conse-

lho fiscal.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2004. � A Ajudante, Maria Teresa Robim da Sil-
va Nunes. 3000148374

JARDIMCOOPE � SOLIDARIEDADE SOCIAL

Sede: Centro Cooperativo Nortecoope, freguesia de Gueifães,
Maia

Certifico que por escritura de 18 de Julho do ano de 2004, lavrada a
fls. 59 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 203-F,
do 2.º Cartório desta Secretaria Notarial de Matosinhos, foram alte-
rados os estatutos da associação em epígrafe.

A referida associação tem por objecto os enunciados nas alíneas a),
b), c), d), e), f) e g) do artigo 1.º, do Decreto-Lei n.º 119/83,
consubstanciado no apoio a crianças, jovens e terceira idade e cen-
tros de convívio de apoio à família.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal. A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente, um
primeiro secretário e um segundo secretário. A direcção da associação
é composta por um presidente, um secretário e um tesoureiro. O con-
selho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais.

Está conforme.

18 de Junho de 2004. �O Ajudante, José Fernando Silva Pinto.
3000148440

VESPA CLUBE DO OESTE

Certifico narrativamente que, nos termos do artigo 168.º, n.º 2, do
Código Civil que, neste Cartório Notarial de Peniche, a cargo do notário
Jorge Artur de Oliveira Lopes, e no livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 192-D, de fl. 129 a fls. 130 v.º, se encontra exarada uma escritura
de constituição de associação, com data de 28 de Junho de 2004:

A associação denomina-se «Vespa Clube do Oeste», terá sede e
funcionamento na Rua da Filarmónica, sem número de polícia, na
vila e freguesia de Atouguia da Baleia, concelho de Peniche.

A associação tem por finalidade a promoção de passeios, convívios
e concentrações, sem intuitos competitivos, prosseguindo assim a
promoção cultural e recreativa dos seus associados.

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

A associação obriga-se com a assinatura conjunta de dois membros
da direcção.

Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a duração de
quatro anos.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide Levi
Henriques. 3000148562

CASA DA ACADÉMICA EM LAFÕES

Sede: Rua do Coronel Neves, freguesia
e concelho de Oliveira de Frades

Extracto

Certifico que por escritura lavrada a 18 do corrente mês a fl. 5 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 191-C, deste Cartório Notarial
de Oliveira de Frades, a cargo do notário António Maria Nunes
Tavares, foi lavrada uma escritura de constituição da associação com
a denominação em epígrafe.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, Esmeralda de
Almeida Reis Serrano. 3000148592

ASSOCIAÇÃO IAEVE � IGREJA ECUMÉNICA LUSITANA

Certifico que, por escritura de 29 de Junho de 2004, lavrada a
fl. 70 do livro de notas para escrituras diversas n.º 77-J do 7.º Cartó-
rio Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Carla Cristina Soares, foi
constituída uma associação que se rege, entre outras, pelas cláusulas
seguintes:

Denominação: «Associação IAEVE � Igreja Ecuménica Lusitana».
Sede social: Rua de Pascoal de Melo, 67, 1.º, freguesia de São Jorge

de Arroios, concelho de Lisboa.
Duração: Tempo indeterminado.
Tem por objecto: realizar e manter os sacramentos, cultos e ritos

cristãos, difundir o estudo eléctrico da verdade, de modo universalista,
tendo por fim a efectivação teórica e prática duma cultura místico-
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doutrinária de abrangência holística no sentido da (re)integração do
ser humano na consciência cósmica universal, através da iniciação;
instruir e dar assistência espiritual aos seus associados segundo os
ensinamentos cristãos.

Órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Forma de obrigar: são necessárias as assinaturas conjuntas de dois

membros da junta directiva, sendo uma a do presidente, ou no seu
impedimento a do vice-presidente, e a outra do tesoureiro.

Está conforme ao original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000148629

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS PROFESSORES, FUNCIONÁ-
RIOS E ALUNOS DA EX-ESCOLA INDUSTRIAL E COMER-
CIAL DE FAFE.

Sede: Edifício da Junta de Freguesia,
na Praça dos Mártires do Fascismo, na cidade de Fafe

Certifico que, por escritura de 5 de Junho de 2004, lavrada no
Cartório Notarial de Fafe, a cargo da notária, Maria Cristina Azeve-
do Pinho Sousa, exarada de fl. 30 a fl. 32, do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 693-A, foi constituída a associação com a deno-
minação em epígrafe e tem por fim promover o contacto social entre
associados e promover actividades de carácter lúdico e cultural.

A Associação é composta por um número ilimitado de associados.
A Associação terá três categorias de associados: efectivos, honorá-

rios e beneméritos.
É à direcção que compete a gestão disciplinar da associação.

17 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria José Rodrigues
da Cima. 3000148653

CLUBE ACADEMIA DE FUTSAL DE TORRES VEDRAS

Certifico que, por escritura exarada em 28 de Junho de 2004, ini-
ciada a fl. 14, do livro de notas para escrituras diversas n.º 292-B,
deste Cartório Notarial de Torres Vedras, foi constituída uma associ-
ação com a denominação «Clube Academia de Futsal de Torres
Vedras», com sede na Rua da Cruz do Barro, 8, freguesia de São Pedro
e Santiago, 2560-241, cidade e concelho de Torres Vedras.

Tem por fins o desenvolvimento harmonioso e multilateral dos
seus atletas em particular e da população em geral, através das se-
guintes áreas:

a) Iniciação, orientação e aperfeiçoamento do indivíduo através
da prática de actividade desportiva, competitiva e não competitiva;

b) Desenvolvimento cultural através de práticas educativas e de
formação profissional;

c) Desenvolvimento sócio-cultural do indivíduo através de activi-
dades de recreio e férias.

A associação durará por tempo indeterminado, só podendo ser dis-
solvida com o acordo de todos os sócios fundadores.

Podem ser membros da associação quaisquer pessoas singulares ou
colectivas, de qualquer nacionalidade, desde que sejam admitidos como
tais pela direcção.

São excluídos da dita associação:
a) Os associados que tenham praticado actos contrários aos objec-

tivos da Associação ou susceptíveis de afectar gravemente o seu pres-
tígio e bom nome;

b) Os associados que deixem de pagar as suas quotas durante três
meses consecutivos e as não liquidarem dentro do prazo que lhes for
notificado pela direcção;

c) Os associados que não cumpram as deliberações da assembleia
geral ou da direcção;

d) Os associados que violem gravemente os estatutos ou regula-
mentos em vigor.

No que os estatutos da referida associação sejam omissos, rege o
regulamento interno, que a direcção elaborará para melhor cumprimento
dos estatutos da associação, o qual deverá ser aprovado pela assembleia
geral e este regulamento interno não deverá conter normas contrárias
às dos presentes estatutos, e, subsidiariamente, a lei geral aplicável.

Conferido. Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Edite Maria Damil
Matias dos Santos Rodrigues. 3000148715

SPORTING CLUBE DA REBOLEIRA E DAMAIA

Certifico que, por escritura lavrada neste 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, no dia 7 de Julho de 2004, a fl. 49, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 496-D, foi alterada a denominação social da
associação «Sporting Clube da Reboleira», tendo adoptado a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Praceta de Mário de Azevedo Go-
mes, lote 5, loja, Reboleira, Amadora.

Conferida, vai conforme.

7 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000148791

ASSOCIAÇÃO LUSO-BRASILEIRA
DE JURISTAS DO TRABALHO

 Certifico que, por escritura de 2 de Julho, lavrada a fl. 21, do livro
de notas para escrituras diversas n.º 281-D do 4.º Cartório Notarial
de Coimbra, a cargo do licenciado, Albino António de Almeida Ma-
tos, notário do mesmo cartório, foi constituída uma associação autó-
noma, com funções estritamente cientificas, técnicas e culturais, sem
fins lucrativos e actuação preferencial em Portugal e no Brasil, com
a denominação em epígrafe, com sede na Praceta do Mestre Pêro,
17, freguesia da Sé Nova, concelho de Coimbra.

A Associação tem por fins principais: promover a universalização,
assegurar e aperfeiçoar os princípios fundamentais do Direito do Tra-
balho, como instrumentos de dignificação da pessoa humana; defen-
der, em todos os planos, os fundamentos e os princípios do Direito
do Trabalho e sua correspondente autonomia; ocupar-se do estudo,
difusão, promoção e defesa do Direito do Trabalho, para contribuir
para o seu conhecimento, prestígio, progresso e efectiva aplicação
prática, em benefício dos seus destinatários finais.

São associados fundadores, os associados que intervierem na pre-
sente escritura ou na primeira reunião da assembleia geral, assim como
os que se inscreverem até à primeira assembleia geral.

São associados efectivos, além dos fundadores, os licenciados em
Direito em Portugal ou no Brasil e outros, admitidos como tal pela
comissão directiva, pela direcção geral e pelas direcções de delegação,
nos termos do regulamento interno.

São associados honorários, pessoas que pelo seu mérito e serviços
relevantes, nos meios jurídicos, económicos, técnicos ou outros, se-
jam propostos pela direcção geral e admitidos pela assembleia geral.

Está, na parte respeitante em conformidade com o original.

5 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Rosinda Gouveia Coe-
lho Roque. 3000148929

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DE SALVATERRA DE MAGOS

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2004, iniciada a
fl. 113 do livro de notas para escrituras diversas n.º 108-G, deste
Cartório Notarial de Benavente, foi constituída uma associação de-
nominada «Associação de Caçadores e Pescadores de Salvaterra de
Magos» que se regerá nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A Associação de Caçadores e Pescadores de Salvaterra de Magos é
uma associação sem fins lucrativos que se constitui por tempo
indeterminado, com sede no Bairro Chesal, lote 53, freguesia e con-
celho de Salvaterra de Magos.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem por objecto caça e pesca desportivas.
2 � Para realização do seu objecto, a associação tem como âmbi-

to de acção:
a) Administrar zonas de regime cinegético especial e concessões

de pesca;
b) Constituir e administrar campos de treino de tiro e cães de caça;
c) Exploração de caça em cativeiro e prática desportiva de pesca

em águas livres e zonas de pesca reservada, bem como em zonas
concessionadas;

d) Representar e defender os interesses dos associados nas matérias
relacionadas com o objecto da Associação;

e) Cooperar com entidades nacionais e estrangeiras nas matérias
de interesse da Associação;
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f) Acção recreativa e formativa dos caçadores, contribuindo para o
fomento dos recursos cinegéticos e para a prática ordenada e melhoria
do exercício da caça e dos pescadores, contribuindo para o fomento
piscícula e para a prática ordenada e melhoria do exercício de pesca
desportiva;

g) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre caça
e sobre pesca;

h) Promover e apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação de candidatos aos exames para obtenção da carta
de caçador e licença de pescador;

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

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

ARTIGO 3.º

Podem ser associados todos os indivíduos detentores de carta de
caçador e que estiverem munidos da necessária licença de caça e to-
dos os indivíduos detentores de licença de pesca desportiva e demais
documentos legalmente exigidos e que não estejam sujeitos a proibi-
ção de caçar ou pescar por disposição legal ou decisão judicial.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

Os membros da mesa de assembleia geral, direcção e conselho fis-
cal são eleitos em assembleia geral mediante escrutínio secreto, com
mandato de três anos, podendo ser reeleitos.

ARTIGO 6.º

Da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por três membros: presidente,
vice-presidente e secretário.

[...]

ARTIGO 9.º

1 � A direcção é composta por cinco membros: presidente, vice-
presidente, tesoureiro, secretário e vogal, competindo-lhe a gerência
social, administrativa, financeira e disciplinar da associação.

2 � A direcção é convocada pelo respectivo presidente e só pode
deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

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

4 � A direcção reunirá pelo menos uma vez por mês.

ARTIGO 10.º

A associação fica obrigada, com excepção dos actos de mero expe-
diente, pelas assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, sen-
do um deles necessariamente o presidente ou o tesoureiro.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho fiscal é composto por três membros: presidente,
vice-presidente e relator, competindo-lhe fiscalizar os actos adminis-
trativos e financeiros da direcção, verificar as suas contas e relatóri-
os, designadamente dar o seu parecer sobre os actos que impliquem
aumento ou diminuição de receitas sociais.

2 � O conselho fiscal reunirá ao menos uma vez em cada trimestre.

[...]

ARTIGO 14.º

Regulamento

1 � Haverá um regulamento interno cuja elaboração e das futuras
alterações são da competência da direcção.

2 � Compete à assembleia geral aprovar o regulamento e as res-
pectivas alterações.

Está conforme ao original.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria da Conceição de Sousa
Pinto Dias. 3000148959

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENTIDADES
ACREDITADAS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Certifico que, por escritura de 6 de Julho de 2004, lavrada a fls. 48 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 373-M, do 21.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, Luiza Maria de Car-
valho Vieira, foi constituída uma associação, adiante designada como
APEAFOP. É uma instituição de direito privado, sem fins lucrativos
e tem a sua sede na Rua de Fernando Vaz, lote 24, loja B, em Lisboa.

A actividade da Associação estende-se a todo o espaço nacional.
Tem por objecto:
a) Defender e representar os interesses das empresas de formação

profissional junto das instâncias nacionais e internacionais;
b) Promover a formação profissional enquanto instrumento ino-

vador de gestão de recursos humanos nas organizações e meio de
qualificação, reciclagem e especialização das pessoas;

c) Dinamizar estudos, conferências, seminários e outras activida-
des de reflexão sobre o impacto da formação profissional, as suas
metodologias, os seus conteúdos e formas de implementação;

d) Realizar actividades de formação profissional;
e) Incentivar o diálogo sobre a formação profissional entre os asso-

ciados e entre estes e as entidades públicas, normais ou estrangeiras;
f) Dinamizar relações de cooperação com os restantes países, da

União Europeia, UE;
g) Dinamizar relações de cooperação com os restantes países da

Comunidade de Países de Língua Portuguesa, CPLP.
A Associação é constituída por um número ilimitado de associa-

dos e aderentes. Os associados podem ser fundadores, efectivos e
colectivos.

São associados fundadores todas as entidades, que concretizaram a
sua adesão até 27 de Maio de 2004.

São associados efectivos todas as pessoas colectivas, com relevan-
te actividade de formação profissional, qualificadas ou em processo
de qualificação por um referencial reconhecido pela APEAFOP e que
pretendam participar, efectiva e activamente, nas acções ou activi-
dades desenvolvidas pela Associação, desde que solicitem e obtenham
a sua admissão nos termos do artigo 8.º e não tenham categoria de
fundadores.

São associados colectivos os associados efectivos que sejam admi-
tidos nesta categoria e que desejem estender aos seus respectivos as-
sociados o benefício da participação nas iniciativas da APEAFOP.

São aderentes as pessoas singulares que desejem colaborar na pros-
secução dos objectivos da APEAFOP e que sejam aceites nos termos
do artigo 8.º

A qualidade de associado perde-se:
a) Por iniciativa própria, comunicada por escrito ao presidente da

direcção;
b) Por falta de pagamento da quotização durante um ano e após

aviso por escrito;
c) Por exclusão, através de deliberação aprovada por uma maioria

de três quartos dos votos presentes, em assembleia geral, especial-
mente convocada para o efeito, com base em parecer prévio funda-
mentado da direcção.

6 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000148970

ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONADORES
DA PÓVOA DE SANTO ADRIÃO

Certifico que, por escritura lavrada neste 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, no dia 12 de Julho de 2004, a fl. 88, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 496-D, foi constituída por tempo indeterminado,
uma associação sem fins lucrativos, que adoptou a denominação em
epígrafe, com sede em Odivelas, na Rua de José Gomes Ferreira, 1-A,
Póvoa de Santo Adrião.

Que a Associação tem por objecto a aquisição, permuta e exposi-
ção de artigos coleccionáveis.

Podem ser associadas quaisquer pessoas singulares ou colectivas, estas
desde que legalmente constituídas.

São excluídos os sócios que atrasem o pagamento das suas quotas
mais de seis meses. A exclusão por falta de pagamento será da com-
petência da direcção.

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

Conferida, vai conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000149012
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GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DO IMOPPI

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2004, exarada de fl. 12 a
fl. 13, do livro de notas para escrituras diversas n.º 211-J, deste 8.º Car-
tório Notarial de Lisboa, foi constituída uma associação com a denomi-
nação Grupo Desportivo e Cultural do IMOPPI, com sede na Avenida de
Júlio Dinis, 11, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lis-
boa e tem por objecto, a realização do bem-estar físico e promoção cultural
dos sócios, através da promoção de eventos relacionados com a activi-
dade física, o exercício e a animação lúdico-desportiva, bem como a acção
sócio-cultural e participação em outros projectos e organizações, com
interesse e fins compatíveis com os seus objectivos.

Podem ser associados, com as categorias de associados fundadores,
associados efectivos ou associados familiares, aqueles que paguem a
jóia de inscrição, de montante a definir pela assembleia geral sob
proposta da direcção, com excepção dos associados fundadores e ser
funcionário, trabalhador ou colaborador do IMOPPI; funcionário,
trabalhador ou colaborador aposentado ou reformado do IMOPPI; viver
em economia comum ou ter uma relação familiar com um funcioná-
rio, trabalhador ou colaborador do IMOPPI.

Perdem a qualidade de associados aqueles que solicitem a sua sus-
pensão ou exclusão. São excluídos os associados que deixem de satis-
fazer as condições de admissão, que por acção ou omissão, violem
grave, culposa e ou reiteradamente os seus deveres para com a Asso-
ciação, ou pratiquem ofensa contra a integridade física, injúria ou
difamação, contra qualquer associado.

Está conforme.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000149037

ASSOCIAÇÃO DENTÁRIA LUSÓFONA

Certificado

Certifico que, por escritura de 13 de Julho de 2004, no 7.º Cartório
Notarial do Porto, a cargo da notária, Maria Angelina e Silva Alves
Barbosa Leão, lavrada a fl. 35, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 324-D, foi constituída uma associação denominada «Asso-
ciação Dentária Lusófona», com sede na Avenida do Dr. Antunes
Guimarães, 463, freguesia de Ramalde, concelho do Porto, que tem
por finalidades o desenvolvimento científico e técnico da saúde oral
e a promoção dos cuidados de saúde oral nos países de língua oficial
portuguesa, mediante a colaboração estreita entre as entidades, res-
ponsáveis desses países, bem como a melhoria e desenvolvimento da
cooperação das relações profissionais internacionais, usando a língua
portuguesa como meio união e de promoção.

Dos associados:
1 � A ADL tem associados efectivos, contribuintes, académicos e

honorários.
2 � Podem ser associados efectivos as organizações de profissionais

de língua portuguesa da saúde oral, reconhecidas pelo respectivo país.
3 � Podem ser associados contribuintes todos os profissionais de

saúde oral, de língua portuguesa, possuidores de diploma adequado, cuja
obtenção no país de origem seja comprovada por certificado oficial.

4 � Podem ser associados académicos os alunos que frequentem
os cursos superiores nos diversos países de língua oficial portuguesa,
que confiram acesso à categoria de associado individual.

5 � Podem ser associados honorários as pessoas singulares ou
colectivas de reconhecido mérito, a quem seja atribuído esse título.

6 � Cabe à direcção da ADL deliberar sobre a atribuição da catego-
ria de associados, mediante proposta apresentada pelos interessados.

Perdem a qualidade de associado:
a) Aqueles que a ela renunciarem por escrito dirigido à direcção;
b)Aqueles que infringirem, sem fundamento, os deveres previstos

neste estatuto, mediante deliberação da assembleia geral tomada por
dois terços dos presentes.

Está conforme.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Leonor Pereira de
Oliveira Mesquita. 3000149039

INCUBADORA D. DINIS � ASSOCIAÇÃO PARA A FORMA-
ÇÃO DO EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E NOVAS
TECNOLOGIAS.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 2004, lavrada neste 1.º
Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, a cargo do

notário, licenciado Diamantino Rodrigues Matias, iniciada a fl. 15,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 205-A, foi constituída
uma associação com a denominação «Incubadora D. Dinis � Asso-
ciação para a Promoção do Empreendedorismo, Inovação e Novas
Tecnologias» com sede nas instalações da Nerlei, em Arrabalde
d�Aquem, na cidade, freguesia e concelho de Leiria, a qual tem como
objecto, a promoção do empreendedorismo, inovação e novas
tecnologias.

Está conforme.

7 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000149123

ASSOCIAÇÃO DO EIXO ATLÂNTICO
DO NOROESTE PENINSULAR

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2004, exarada de
fls. 43 a fls. 43 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 167-
C, do 2 Cartório Notarial do Porto, a cargo do notário licenciado.
Aníbal Castro da Costa, foram alterados totalmente os estatutos da
Associação, com a denominação em epígrafe, mantendo a sua deno-
minação, e determinando o lugar exacto da sua sede na Estrada Na-
cional n.º 108, 55, também designada como Avenida Inferior à Pon-
te D. Luís I, 55, freguesia de São Nicolau, concelho do Porto.

19 de Julho de 2004.� O Notário, Aníbal Castro da Costa.
3000149230

PSOR � ASSOCIAÇÃO DE DOENTES COM PSORÍASE

Certificado

Certifico que, por escritura de 15 de Julho de 2004, lavrada a
fl. 86 do livro de notas para escrituras diversas n.º 110-A, do 20.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo a notária, licenciada Ana Alice
Ribeiro Gomes, foi constituída uma associação sem fins lucrativos,
com a denominação «PSOR � Associação de Doentes com
Psoríase», com sede na Rua do Poeta Bocage, 6-A, escritório B, na
freguesia do Lumiar, concelho de. Lisboa, constando dos respecti-
vos estatutos que:

A Associação tem por objecto: contribuir para a ajuda moral e fí-
sica dos doentes com psoríase assim como contribuir para a preven-
ção da doença;

Podem ser associados as pessoas singulares ou colectivas inte-
ressadas, directa ou indirectamente na prossecução dos seus objec-
tivos.

A perda de qualidade de associados aplica-se pelo incumprimento
culposo das obrigações estatutárias ou pelo não pagamento de quotas
por um período superior a um ano.

Fazem parte dos órgãos sociais da Associação:
a) Assembleia geral;
b) Direcção nacional;
c) Conselho fiscal.

Está conforme o original.

15 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria Margarida da Silva
Marques Coelho. 3000149408

SOCIEDADE PORTUGUESA DE SEGURANÇA
E HIGIENE OCUPACIONAIS

Extracto

Certifico que, por escritura de 23 de Julho de 2004, exarada a
fls. 63 e seguinte do livro de notas para escrituras diversas n.º 289-E
do 2.º Cartório Notarial de Guimarães, a cargo do notário Carlos Manuel
Forte Ribeiro Tavares, foram alterados os estatutos da associação com
a denominação em epígrafe, com sede no Departamento de Produção
e Sistemas da Escola de Engenharia da Universidade do Minho, Campus
de Azurém, freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, mantendo-
se no entanto a mesma denominação, sede e objecto.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2004. � O Notário, Carlos Manuel Forte Ribeiro
Tavares. 3000149613
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G. D. C. E. V. M. A. � GRUPO DESPORTIVO CULTURAL
ESTRELAS VERMELHAS � MACIEIRA-A-VELHA

Extracto

Certifico que, por escritura pública, outorgada em 19 de Julho de
2004, neste Cartório Notarial de Vale de Cambra, a cargo da notária
interina, licenciada Maria Pureza da Silva Martins Carvalho, lavrada
a partir de fl. 112, do livro de notas para escrituras diversas n.º 101-
E, foi alterado o artigo 8.º dos estatutos da associação denominada
«G. D. C. E. V. M. A. � Grupo Desportivo Cultural Estrelas Verme-
lhas � Macieira-a-Velha», com sede no lugar de Salgueirinhos fre-
guesia de Macieira de Cambra, concelho de Vale de Cambra.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante, Elizabete da Conceição Oli-
veira Coelho. 3000149615

ASSOCIAÇÃO PIT-BULL OESTE

Certifico que, por escritura de 27 de Julho de 2004, lavrada a
fls. 47 e seguintes, do respectivo livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 140-D, deste Cartório Notarial de Lourinhã, a cargo do notá-
rio licenciado, Rui Luís Esteves Raposo, foi constituída uma associa-
ção denominada «Associação Pit-Bull Oeste», com sede provisória
na Praceta das Forças Armadas, 16, rés-do-chão, esquerdo, na cidade
de Torres Vedras, com duração por tempo indeterminado e tem por
objecto:

Dissociar a imagem do pit-bull, do conceito de cão perigoso e de
lutas; realizar eventos desportivos e outros com a participação dos cães
e seus donos; organizar e manter o registo genealógico dos cães dos
seus associados e atribuir certificados de aptidão para a reprodução.

Condições de admissão: podem ser associados todos os indivíduos
que queiram associar-se, bem como convidados. Os associados serão
sempre admitidos pela direcção, mediante apresentação de boletim de
inscrição, assinado por três associados efectivos.

Pode ser excluído, nos termos dos presentes estatutos, o associado
que: desrespeitar o objecto desta associação, de forma grave e reitera-
da, prejudique o bom nome ou o regular funcionamento da associação
e o associado efectivo que deixar de pagar as suas quotas durante seis
meses.

27 de Julho de 2004. � O Notário, Rui Luís Esteves Raposo.
3000149619

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE BRIDGE DE LISBOA

Certifico que, por escritura de 21 de Julho de 2004, lavrada de
fl. 27 a fl. 28, do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-F, do
27º. Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada, Wanda
Maria Coutinho Morais Silva, foi constituída uma associação, de âmbito
nacional e por tempo indeterminado, com a denominação em epígrafe,
abreviadamente designada por «A. B. R. L», com sede na Rua de
Teófílo Carvalho dos Santos, 7, 5.º, esquerdo, freguesia do Lumiar,
concelho de Lisboa, constando dos respectivos estatutos que:

Tem por objecto promover o ensino e a prática e o fomento do
bridge desportivo na região de Lisboa; organizar, regulamentar e di-
rigir os campeonatos da região de Lisboa, outras provas equiparadas
de âmbito regional, bem como provas de âmbito nacional, se tal com-
petência lhe for delegada pela Direcção da Federação Portuguesa de
Bridge; coordenar, incentivar, promover e apoiar a actividade dos
clubes; representar perante a Federação Portuguesa de Bridge os inte-
resses dos Clubes de Bridge e praticantes seus associados e outros agentes
desportivos sediados na região de Lisboa e representar a Federação
Portuguesa de Bridge na área geográfica da região de Lisboa.

Poderão ser associados, os clubes de bridge filiados na Federação
Portuguesa de Bridge que tenham sede na área geográfica no distrito
de Lisboa; os praticantes que, mesmo não se encontrando licenciados
por qualquer Clube de Bridge, se inscrevam directamente na A. R. B. L.

Perde a condição de associado, aqueles que, no caso de serem clu-
bes, se extingam ou dissolvam; no caso de perda da qualidade de Clube
de Bridge filiado na dita Federação e no caso de transferência de sede
para fora da área geográfica desta Associação.

São órgãos da Associação, a assembleia geral, a direcção e o con-
selho fiscal.

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal em exercício, Maria
de Fátima Almeida Paiva. 3000149909

SOCIEDADE PORTUGUESA DO JOELHO

Certifico que, por escritura lavrada em 21 de Julho de 2004, neste
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos,
no livro de notas para escrituras diversas n.º 213-A, a fl. 40, foi cons-
tituída uma associação sem fins lucrativos denominada «Sociedade
Portuguesa do Joelho», com sede na Avenida da Pedra Verde, 283,
São Mamede de Infesta, Matosinhos, tendo como objectivo: «1) o
estudo, a prática, o desenvolvimento e a divulgação da ciência orto-
pédica e traumatológica do joelho, incluindo a profilaxia das doenças
e deformidades e métodos de tratamento e cirurgia, por forma a fa-
cilitar aos médicos especialistas portugueses a sua constante aprendi-
zagem e progresso, assim como a promover a expansão internacional
da actividade cientifica portuguesa; 2) pode mediante deliberação da
direcção, associar-se com ou constituir ou deter participações em ou-
tras pessoas jurídicas, nomeadamente, sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse econó-
mico, consórcios e associações em participação, bem como outras
associações, federações ou confederações, em qualquer jurisdição».

21 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Manuela C.
Teixeira Silva. 3000149947

GRUPO ETNOGRÁFICO RUSGA DE JOANE (G. E. R. J.)

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2004, exarada de fl. 26 a
fls. 27 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 168-C, do 2.º
Cartório Notarial do Porto, a cargo do notário, licenciado. Aníbal Castro
da Costa, foram alterados os estatutos da associação, com a denomina-
ção em epígrafe, apenas referente à composição dos órgãos sociais,
alterando, assim, o n.º 2 do artigo 3.º, o artigo 4.º e o artigo 5.º

28 de Julho de 2004. � O Notário, Aníbal Castro da Costa.
3000150051

LUZ MATER ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura lavrada em 15 de Julho de 2004, exarada
a fls. 72 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-
M, do 10.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada
Catarina Celeste da Costa Fazeres, foi feita a escritura de rectificação
e alteração de estatutos da associação em epígrafe, com sede no Lar-
go de Joaquim do Outeiro, 7, Aldeia Galega, freguesia de São João das
Lampas, concelho de Sintra, rectificando e alterando o artigo 21.º,
nos seguintes termos:

ARTIGO 21.º

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

2 � As deliberações sobre alteração dos estatutos, extinção, cisão
ou fusão da associação, autorização da associação para demandar os
membros dos corpos gerentes por factos praticados no exercício das
suas funções e aprovação de adesão a uniões, federações ou confede-
rações, carecem da aprovação por uma maioria qualificada de três
quartos dos votos expressos dos associados.

A Ajudante, Maria de Ascensão Martins Borges de Carvalho.
3000150175

CLUBE DE PETANCA DA ERADA � OS SERRANOS

Associação

Certifico narrativamente que, no dia 12 de Julho de 2004, a
fls. 146 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 138,
deste Cartório Notarial da Covilhã, a cargo do notário, licenciado
Joaquim Mendes Sequeira, foi lavrada uma escritura de constituição
de associação, com a denominação «Clube de Petanca da Erada � Os
Serranos» com sede na freguesia de Erada do concelho da Covilhã, e
reger-se-á pelos artigos constantes:

Disposições gerais
1.º

Denominação e natureza

O Clube de Petanca da Erada � «Os Serranos» é uma pessoa co-
lectiva, de fins não lucrativos, com natureza desportiva e com dura-
ção indeterminada.
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2.º

Sede

A Associação tem sede na freguesia da Erada. concelho da Covilhã.

3.º

Fim

O Clube tem como objectivo social a promoção da prática despor-
tiva do jogo da Petanca.

O Clube desenvolve a sua actividade e prossegue o seu fim em todo
o território nacional.

Sócios
4.º

Admissão

Podem ser associados do Clube quaisquer pessoas singulares ou co-
lectivas, sendo o seu número limitado.

Os associados ficam obrigados ao pagamento de uma quota mensal,
a estabelecer pela assembleia geral e alterável por deliberação desta.

Órgãos sociais

5.º

Órgãos da associação

A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.
Além destes órgãos poderão ser criados no Clube de Petanca da

Brada � «Os Serranos», secções com vida própria, mas sempre su-
bordinados aos órgãos supra referidos.

Assembleia geral
6.º

Constituição e competência

A assembleia geral é constituída por três associados, sendo a sua
competência e forma de funcionamento regidas pelas disposições le-
gais aplicáveis e, também, pelas que constarem do regulamento interno.

A assembleia geral é convocada pelo presidente ou por quem o
substitua a teor destes estatutos com 30 dias de antecedência.

Direcção
7.º

Constituição e competência

A direcção é formada por cinco associados, competindo-lhes a
gerência social, administrativa e financeira da Associação.

A representação da direcção em juízo e fora dele far-se-á pelo
presidente e, na sua falta pelo vice-presidente.

Conselho fiscal

8.º

Constituição e competência

O conselho fiscal é formado por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, bem como
verificar as suas contas e respectivo relatório.

Património e bens
9.º

Bens patrimoniais

A Associação pode possuir bens para a prossecução do seu fim.

Disposições finais e transitórias
10.º

Disposições regulamentares

O regulamento interno da Associação, aprovado em assembleia
geral, suprirá o que for omisso nos presentes estatutos.

Está conforme ao original.

12 de Julho de 2004. � A Ajudante, Maria D�Ascenção Gomes
Pinto. 3000150182

ASSOCIAÇÃO OS AMIGOS DO JORNAL D�ANGEJA

Associação

Certifico narrativamente que, neste Cartório Notarial de Alberga-
ria-a-Velha, a cargo da notária licenciada, Joana Isabel de Matos
Cabral, por escritura de 28 de Julho de 2004, exarada de fl. 73 a fl. 74,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 384-E, deste Cartório,
foi constituída, por tempo indeterminado, a contar desta data, uma
associação, sem fim lucrativo, denominada «Associação os Amigos
do Jornal D�Angeja», com sede na freguesia de Angeja, concelho de
Albergaria-a-Velha e tem por finalidade promover a: publicação de
um jornal mensal informativo e cultural; organização de debates,
conferências e exposições de interesse público geral e a colaboração
com outras entidades que visem o desenvolvimento sócio-cultural da
população.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante (Assinatura ilegível.)
3000150185 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO
DE AROUCA

Extracto

Certifico que, por escritura de 28 de Julho de 2004, lavrada a fl. 115,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 283-B, do Cartório
Notarial de Arouca, foram alterados os estatutos da associação deno-
minada «Associação Empresarial do Concelho de Arouca», com sede
na Praça de Brandão de Vasconcelos, freguesia e concelho de Arouca,
número de identificação de pessoa colectiva 502552239, alterando
os seguintes artigos que passam a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 14.º

1 � A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal é de quatro anos.

§ [...]

ARTIGO 21.º

2 � [...]
c) Até 10 de Novembro, quadrienalmente, para eleger os membros

da mesa da assembleia, da direcção e do conselho fiscal.
§ [...]

ARTIGO 31.º

As assembleias de secções reúnem obrigatoriamente de quatro em
quatro anos para procederem à eleição a que se refere o n.º 1 do ar-
tigo 29.º

ARTIGO 33.º

A direcção, eleita pela assembleia geral, é composta por um presi-
dente, dois vice-presidentes, um tesoureiro e um secretário.

ARTIGO 35.º

1 � A direcção reunirá mensalmente ou sempre que julgue neces-
sário ou for convocada pelo presidente e, no seu impedimento, por
um dos vice-presidentes, e no impedimento destes, pelo tesoureiro e
funcionará logo que esteja presente a maioria dos seus membros.

ARTIGO 36.º

Para obrigar a associação são necessárias e bastantes as assinaturas
do presidente e do tesoureiro ou na falta e impedimento de qualquer
um destes, as assinaturas de um dos vice-presidentes ou do secretário,
por esta ordem e sucessivamente.

Conferido, está conforme.

3 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria Clara Soares Ferreira
Pedro. 3000150314

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE CINOLOGIA
E CINOFILIA � A. P. C. C.

Certifico que, por escritura lavrada em 4 de Agosto de 2004, exarada
de fl. 70, do livro de notas para escrituras diversas n.º 95- B, do 4.º
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Cartório Notarial do Porto, foi constituída a associação em epígrafe
por tempo indeterminado e sem fins lucrativos, que entre outras fica
a regular-se pelas cláusulas seguintes:

Denominação: «Associação Portuguesa de Cinologia e Cinofilia �
A. P. C. C.».

Sede: com sede na Rua do Campo Alegre, 732, 2.º, A, freguesia de
Massarelos, concelho do Porto.

Objecto: «fomentar o desenvolvimento da cinologia e da cinofília
em Portugal. Promover e fomentar a conservação de raças caninas
puras, nomeadamente a sua selecção e fixação».

A Associação compõe-se de sócios activos, benfeitores e de honra.
Sócios activos:
1 � Pode ser sócio activo qualquer pessoa singular, desde de que

maior, ou qualquer pessoa colectiva ou equiparada.
2 � No caso de pessoa colectiva ou equiparada deverá nomear uma

pessoa física que a represente.
3 � Para se ser admitido como sócio activo é necessário ser-se

proposto por dois sócios activos;
a) Sob pena de indeferimento liminar, a referida proposta deve ser

devidamente fundamentada;
b) A proposta é apreciada pela direcção;
c) O candidato a sócio deve declarar na proposta que aceita inte-

gralmente e sem reservas os estatutos da Associação e os seus regula-
mentos internos.

4 � Com a aceitação da proposta o candidato a sócio poderá usu-
fruir dos serviços da Associação.

Sócio benfeitor:
Sócio benfeitor é todo o sócio activo que se comprometa ao paga-

mento de uma quota anual fixada, no mínimo, em mais 50% do valor
da quota de sócio activo.

Sócio de honra:
1 � Sócio de honra é um privilégio que a direcção pode conceder,

após ratificação pela assembleia geral, nos termos do artigo 23.º, n.º 1,
alínea d), a quem tenha prestado serviços relevantes à cinologia e ou à
cinofilia;

2 � O sócio de honra tem estatuto de consultor, mas não pode ser
elegível para qualquer órgão A. P. C. C., nem ser eleitor.

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

4 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Carolina Maria Marques da
Rocha Ruas. 3000150316

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DO SEMIDEIRO

Certifico narrativamente que, por escritura lavrada no dia de hoje,
exarada a fls. 40 e seguintes, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 198-F, deste Cartório Notarial de Abrantes, a cargo da notária,
licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, foi constituída uma
associação que adopta a denominação de «Associação de Caçadores
e Pescadores do Semideiro», com sede no Bairro de D. Maria F. Vaz
Monteiro, 24, no lugar de Semideiro, freguesia de Ulme, do conce-
lho de Chamusca, e tem por objecto a organização e promoção de
actividades de caça geral e grossa, pesca em rio e mar nas áreas
desportivas e lúdicas; formação de caçadores e pescadores através
de promoção de cursos tendentes à sua apresentação nos respecti-
vos exames; formação sobre gestão de zonas de caça e pesca e pre-
servação dos seus recursos; defender os interesses comuns de caça-
dores e pescadores, proprietários, agricultores, produtores florestais
e outras entidades.

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

A Associação obriga-se com a assinatura conjunta do presidente da
direcção e de um dos outros dois elementos da direcção.

São receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto resultante de actividades realizadas pela Associação;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) O produto de dádivas ou heranças;
e) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

Está conforme o original, declara-se que na parte omitida nada há
que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

29 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Laura São Pedro
Pinheiro Martins Guerra. 3000150318

ASSOCIAÇÃO DE VOLUNTÁRIOS DE PORTIMÃO

Certifico que, por escritura de 20 de Julho do ano de 2004, lavrada
a fl. 16 do livro de notas para escrituras diversas n.º 202-G, deste
Cartório Notarial de Portimão, foi constituída a associação com a
denominação de Associação de Voluntários de Portimão com sede na
Urbanização do Pimentão, lote 6, cave, na freguesia e concelho de
Portimão.

A presente associação, constituída sem fins lucrativos, tem como
objectivo: promover um conjunto de acções de interesse social e co-
munitário; promover condições para integrar voluntários e coorde-
nar o exercício da sua actividade; cooperar no âmbito de projectos,
programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos,
das famílias e da comunidade; colaborar com grupos que exerçam
actividades de âmbito social; articular a sua actuação com instituições
locais, regionais e nacionais; complementar a actuação das institui-
ções no sentido de aumentar a sua capacidade de resposta; promover
a criação de novas respostas; agir de forma integrada no âmbito de
protecção civil, em situações de emergência em tarefas compatíveis
com a formação e capacidade dos voluntários.

Poderão ser associados da associação todos os indivíduos maiores
de 18 anos que se identificarem com os objectivos constantes dos
estatutos e preencham os requisitos estabelecidos.

As receitas da Associação são constituídas por subsídios de entida-
des públicas ou privadas; quotização dos associados a fixar em
assembleia geral; quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

Conferida, vai conforme.

20 de Julho de 2004. � O Ajudante, Ilídio da Conceição Guerrei-
ro Poucochinho. 3000150345

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VIZELA

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 96 a fl. 97 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 635-D, deste 1.º Cartório
Notarial de Guimarães, foram alterados parcialmente os estatutos da
associação com a denominação, «Associação Comercial e Industrial
de Vizela», pessoa colectiva n.º 501735062, com sede na Praceta de
Salvador Caeiro Braz, 108, rés-do-chão, trás, freguesia de São Miguel
das Caldas de Vizela, concelho de Vizela, alterando a sede que é a
indicada e mantendo, todavia a denominação e o objecto social.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. �A Ajudante, Maria da Glória Salgado
Mendes. 3000150736

ASSOCIAÇÃO DO CAVALO DE SELA FRANCÊS
EM PORTUGAL

Certifico que, por escritura de 3 do corrente mês, lavrada a fl. 59,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 554-E, deste 1.º Cartório
Notarial de Vila Nova de Gaia, a cargo da notária, licenciada Rosa
Maria Maia de Sousa Marques, foi constituída uma associação de di-
reito privado, sem fins lucrativos e de duração ilimitada, denominada
«Associação do Cavalo de Sela Francês em Portugal», abreviadamente
designada por «ASFP» que tem a sua sede na Rua do Breiner, 107,
freguesia de Cedofeita, concelho do Porto e tem por finalidade a defesa
e promoção da raça equina Sela Francês.

Os sócios da «ASFP» podem ser efectivos, simpatizantes e de
mérito.

No que os estatutos sejam omissos, regem as normas de direito
aplicáveis.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2004. � O Ajudante, António Augusto Teixeira
Garrido. 3000151175

NORTE, FAMÍLIA E VIDA � ASSOCIAÇÃO
DE PROMOÇÃO E DEFESA DA VIDA E DA FAMÍLIA

Certifico que, por escritura lavrada em 10 de Agosto de 2004,
exarada a fl. 121, do livro de notas para escrituras diversas n.º 95-B,
do 4.º Cartório Notarial do Porto, foi alterada a redacção do n.º 2 do
artigo 1.º e o artigo 3.º dos respectivos estatutos da referida associa-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 231 � 30 de Setembro de 2004 22 040-(125)

ção «Norte, Família e Vida � Associação de Promoção e Defesa da
Vida e da Família», com sede na Rua de Alberto Aires Gouveia, 5, 1.º,
Porto.

ARTIGO 1º

2 � A Associação reveste âmbito nacional e tem a sua sede na
Rua de Alberto Aires Gouveia, 5, 1.º, Porto.

ARTIGO 3.º

A associação tem por objecto a defesa da vida desde o momento
da concepção até à morte natural, a promoção da dignidade da pessoa
humana, o apoio à família e a promoção da igualdade entre homens
e mulheres.

Está conforme o original, declarando-se, que na parte omitida nada
há que amplie, restrinja, modifique ou condicione a parte extractada.

10 de Agosto de 2004 � A Ajudante, Alice Maria Correia de
Almeida. 3000151183

CLUBE TURÍSTICO E DESPORTIVO DE VIZELA

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 54 a fl. 55 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 636-D, deste 1.º Cartório
Notarial de Guimarães, a notária licenciada, Maria Odete Freitas Ri-
beiro, foram alterados totalmente os estatutos da associação com a
denominação, «Clube Turístico e Desportivo de Vizela», pessoa co-
lectiva n.º 501603417, com sede no lugar do Monte de São Bento,
freguesia de São Miguel das Caldas de Vizela, concelho de Vizela.

A associação continua a adoptar a mesma denominação, manten-
do a sede no mesmo concelho, que é a indicada, e passa a ter por fim:

a) Servir o turismo através do promoção cultural, desportiva e
recreativa dos seus associados;

b) Defender os legítimos direitos e interesses dos seus associados e
assegurar a sua representação junto de quaisquer entidades públicas,
nomeadamente dos órgãos autárquicos;

c) Promover a defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
bem como a sua formação social e moral, o seu desenvolvimento físico
e intelectual, criando-lhes condições de bem-estar e recreação;

d) Pugnar pelo engrandecimento, no Plano Nacional e Turístico
das modalidades que vier a adoptar e organizar as actividades recrea-
tivas e culturais que possam interessar à vida geral do clube;

e) Contribuir para o fomento do desporto nas suas várias modali-
dades, promovendo e cooperando em torneiros e manifestações da
especialidade, agregando-se por conseguinte, às associações e federa-
ções regionais e nacionais;

f) Gerir zonas de caça de interesse associativo ou participar na
gestão de zonas de caça de interesse nacional ou municipal, nos ter-
mos da legislação em vigor, prosseguindo, designadamente, os seguin-
tes fins:

1 � Ter finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribu-
indo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a prática orde-
nada e melhoria do exercício da caça;

2 � Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre
a caça;

3 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação
tendentes a apresentação dos candidatos associados aos exames para
obtenção da carta de caçador;

4 � Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ou
reciclagem sobre gestão de zonas de caça e conservação da fauna e do
seu habitat;

5 � Procurar harmonizar os interesses dos caçadores com os dos
proprietários, agricultores, produtores florestais ou outros cidadãos
interessados na conservação da fauna, preconizando as acções que para
o efeito tenham por conveniente;

g) Gerir a pesca, sua exploração e gestão de concessão de pesca
desportiva e outras actividades de ordenamento agrícola.

Existiram as seguintes categorias de associados:
a) Fundadores;
b) Honorários; e
c) Efectivos.
São sócios honorários os indivíduos ou colectividades que tenham

prestado serviços relevantes à associação, ou contribuído excepcio-
nalmente para o progresso desta.

A nomeação de sócios honorários compete à assembleia geral, por
sua própria iniciativa ou sob proposta da direcção.

São sócios efectivos todos os indivíduos que requerem a sua admis-
são para usufruírem de todos os direitos e ficarem sujeitos a todos os
deveres estatutários.

A admissão dos associados faz-se a solicitação dos interessados, por
deliberação da direcção, esta deliberação será comunicada por escrito
ao interessado no prazo máximo de 30 dias após a recepção do pedido.

Perdem a qualidade de associados:
a) Os que tendo em débito mais de 12 meses de quotas, as não li-

quidem dentro do prazo de 30 dias, a contar da data da comunicação
que lhes for enviada por carta registada;

b) Os que se demitirem;
c) Os que sejam suspensos e enquanto durar a suspensão; os que

forem expulsos;
d) Compete à direcção determinar a perda da qualidade de associ-

ado, à excepção da pena de expulsão, cuja aplicação compete à
assembleia geral, mediante proposta fundamentada da direcção.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Maria da Glória Salgado
Mendes. 3000151317

SOCIEDADE PORTUGUESA DE CIRURGIA ORTOGNÁTICA
E ORTODONTIA

Certifico que, por escritura outorgada em 20 de Julho de 2004,
exarada a fls. 106 e seguintes do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 70-B, deste 1.º Cartório Notarial de Competência Especializa-
da do Porto, a cargo da notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira
Bretes Vitorino, foi constituída uma associação denominada «Socie-
dade Portuguesa de Cirurgia Ortognática e Ortodontia», com sede na
Rua de Alves Redol, 438, 1.º, sala 14, freguesia de Cedofeita, conce-
lho do Porto.

A associação tem como objectivo:
1 � A sociedade tem por objectivo específico o estudo, desenvol-

vimento e progresso da cirurgia Ortognática e da Ortodontia como
áreas da medicina.

2 � Para a prossecução do seu objectivo específico, poderá a so-
ciedade designadamente:

a) Fomentar o estudo e desenvolvimento técnico-cientifíco da ci-
rurgia Ortognática e da Ortodontia.

b) Agrupar os médicos que se dedicam a este ramo da medicina e
defender os seus interesses profissionais.

c) Representar os seus associados tanto a nível nacional como
internacional.

d) Promover cursos, conferências, congressos, exposições, ou ou-
tras reuniões específicas do âmbito da cirurgia Ortognática e da
Ortodontia, bem como estimular a presença de seus associados nesses
vários tipos de manifestações, quer do país, quer no estrangeiro;

e) Promover e estimular por todas as formas o intercâmbio com
associações/sociedades médicas ou outras, e instituições de saúde, no-
meadamente com associações/sociedades estrangeiras congéneres;

f) Colaborar activamente no ensino, nomeadamente no ensino pós-
graduado e com destaque para a educação médica permanente;

g) Fomentar a organização de documentação técnico-científica sobre
cirurgia Ortognática e Ortodontia tendo em vista a criação de uma
biblioteca, videoteca e outras formas de iconografia;

h) Praticar quaisquer outros actos que possam contribuir para uma
melhor assistência médica dentro do universo da cirurgia Ortognática
e da Ortodontia.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000151592

ASSOCIAÇÃO NÁUTICA DE RECREIO DE SESIMBRA

Certifico que, por escritura lavrada em 5 de Agosto de 2004, a fl. 64,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 550-A, do Cartório
Notarial de Sesimbra, a cargo do notário, licenciado Miguel Nuno
Peixoto de Carvalho Dias, foi constituída uma associação sem fins
lucrativos, denominada «Associação Náutica de Recreio de Sesimbra»,
com sede provisória na Casa de Nossa Senhora do Castelo, lugar da
Assenta, freguesia do Castelo, concelho de Sesimbra e que durará por
tempo indeterminado.

A associação tem por objectivo a defesa dos interesses dos associ-
ados na obtenção e posterior gestão de um fundeadouro para os seus
barcos de recreio no Porto de Abrigo de Sesimbra.

Constituem o património da associação as receitas das jóias, da
quotização mensal dos associados e valores cobrados pela prestação
de serviços a sócios e bens adquiridos por doação, deixa testamentária
ou a título oneroso.

Nos investimentos em equipamentos, quando autorizados pela
assembleia geral, os associados participarão com fundos extra numa
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quota-parte, proporcional ao número total de associados e ao valor
investido, considerando-se esses fundos receitas extraordinárias.

Poderão ser admitidos como associados quaisquer cidadãos de maio-
ridade proposto por outro associado que se responsabilize pelo com-
portamento moral e cívico.

A eliminação por falta de pagamento das quotas será da compe-
tência da direcção.

A expulsão será da competência da assembleia geral e verificar-se-
á após processo disciplinar devidamente organizado.

Está conforme.

5 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Luísa Emília
Anselmo Lobo Graça. 3000151975

AMA � ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE ATIBÁ

Certifico que, por escritura lavrada hoje de fl. 111 a fls. 111 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 265-H, deste 1.º Cartó-
rio Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro
Belchior, foram alterados parcialmente os estatutos da associação com
a denominação em epígrafe, que tem a sua sede em Atibá, freguesia
do Estoril, concelho de Cascais.

Está conforme o original.

11 de Agosto de 2004. �A Ajudante Principal, Isabel Maria Brito
da Costa Ferreira Grama. 3000151976

ASSOCIAÇÃO DE BENEMERÊNCIA
ST.A BÁRBARA PADORNELOS

Certifico que, por escritura de 19 de Agosto de 2004, lavrada no
Cartório Notarial de Montalegre, a cargo do primeiro-ajudante em
exercício, Carlos Alberto Diogo Martins, exarada a fl. 99, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 905-A, foi constituída uma associa-
ção denominada Associação de Benemerência St.ª Bárbara Padornelos,
com sede no lugar e freguesia de Padornelos, concelho de Montalegre,
a qual tem como objecto o apoio aos idosos da freguesia de Padornelos
e para a qual cada associado contribuirá com uma jóia e uma quota
mensal iniciais de 25 euros e 2,50 euros respectivamente.

Para a realização dos seus objectivos a instituição propõe-se criar
e manter lar para a terceira idade ou centro de dia e apoio domiciliário
a idosos.

Podem ser associados pessoas singulares, maiores de 18 anos e
pessoas colectivas.

Haverá duas categorias de associados:
Honorários � as pessoas que, através de serviços ou donativos,

dêem contribuição especialmente relevante para a realização dos fins
da instituição, como tal reconhecida e proclamada pela a assembleia
geral.

Efectivos � as pessoas que se proponham colaborar na realização
dos fins da associação obrigando-se ao pagamento da jóia e quota
mensal nos montantes fixados pela assembleia geral.

Está conforme.

19 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, em exercício,
Carlos Alberto Diogo Martins. 3000152350

ACADEMIA DE ESTUDO DA ARTE E TRADIÇÃO NINJA
E DEFESA PESSOAL

Certifico que, por escritura de 20 de Agosto do ano 2004, exarada
a fl. 35 do livro de notas para escrituras diversas n.º 257-A, deste
Cartório Notarial de Olhão, a cargo do notário licenciado, António
José Miquelino da Silva, foi constituída uma associação sem fins lu-
crativos denominada «Academia de Estudo da Arte e Tradição Ninja
e Defesa Pessoal», com sede na Estrada Nacional n.º 125, 135, 6º,
frente, freguesia e concelho de Olhão, com o número provisório de
pessoa colectiva 506898806, a qual tem por objecto a divulgação,
estudo e fomento da prática e ensino da tradição da arte ninja e de-
fesa pessoal, sendo os seus órgãos a assembleia geral, a direcção, con-
selho fiscal e conselho técnico Ninjutsu e defesa pessoal.

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Andrade Vicente Graça. 3000152485

ASSOCIAÇÃO CULTURAL A BENEMERENTE
CASA DA FLOR

Certifico que, por escritura lavrada em 30 de Julho de 2004, exarada
a fls. 135 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-
M, do 10.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada
Catarina Celeste da Costa Fazeres, foi constituída uma associação, nos
seguintes termos:

Denominação: Associação Cultural «A Benemerente Casa da Flor».
Sede: Calçada da Ajuda, 223, em Lisboa, freguesia de Ajuda, conce-

lho de Lisboa.
Duração: Indeterminada.
Fins: A Associação Cultural «A Benemerente Casa da Flor» tem

por objecto a defesa da língua portuguesa e o estudo da expansão ul-
tramarina portuguesa dos séculos XV, XVI e XVII, percursora da
ecumenia dos valores e da liberdade, da tolerância e da fraternidade
humanas.

Património:
1 � Valores monetários e imobiliários e outros bens de fruição de

qualquer natureza.
2 � A estrutura do património da Associação deve prudentemen-

te, observar sempre as seguintes proporções:
1.º Meio monetários e equivalentes, superior a 15%;
2.º Títulos de crédito, mobiliários, inferior a 30%;
3.º Bens imobiliários, superior a 40%.
3 � As dívidas e responsabilidades para com terceiros não podem

exceder 20% do património.

Está conforme o original.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 3000152614

APPACDM DA MAIA � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 23, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 473-D, deste 1.º Cartório Notarial
de Vila do Conde, a cargo da notária licenciada, Maria de Lurdes Dias
Oliveira Ramos, foi lavrada a escritura de alteração parcial de contra-
to da associação com denominação em epígrafe, com sede na Rua
Nova de Quirás, 206 da freguesia de São Pedro de Avioso, da cidade
da Maia.

A Associação tem por objectivos:
1) Promover a integração do cidadão com deficiência mental, no

respeito pelos princípios de normalização, personalização,
individualização e bem-estar;

2) Promover o equilíbrio das famílias dos cidadãos com deficiência
mental e sensibilizar os pais e as famílias, motivando-os para a defesa
dos direitos dos seus familiares deficientes e preparando-os para a
assunção das responsabilidades que lhes cabem, numa perspectiva de
condução de educação permanente na escola e na família;

3) Sensibilizar e co-responsabilizar a sociedade e o Estado, nas formas
possíveis para o papel que lhes cabe na resolução dos problemas dos
cidadãos com deficiências mental e suas respectivas famílias;

4) Defender e promover os reais interesses e satisfação das neces-
sidades dos deficientes mentais nas instituições, no trabalho, no lar e
na sociedade, tendo como básico os seguintes princípios:

a) Partilhar lugares comuns;
b) Fazer escolhas;
c) Desenvolver capacidades;
d) Ser tratado com respeito e ter papel socialmente valorizado;
e) Crescer nas relações.
5) Manter e melhorar as estruturas de resposta existentes em obe-

diência aos princípios de humanização e normalização, sem descurar
a qualidade dos serviços que presta às pessoas com deficiência mental
e ainda, fomentar a criação de novas estruturas, delegações ou estabe-
lecimentos por forma a gradualmente satisfazer as necessidades exis-
tentes na área da sua actuação, promovendo e desenvolvendo meios
não restritivos para o cidadão com deficiência mental;

6) Promover e defender, até onde a sua competência e capacidade
de intervenção lho permitir, a criação de legislação a adequação da
existente nacional ou comunitária, no sentido de serem sempre reco-
nhecidos e respeitados os direitos e os deveres do cidadão com defi-
ciência mental;

7) Manter e desenvolver laços de estreita colaboração com todas
as entidades nacionais ou estrangeiras, podendo filiar-se em organis-
mo nacionais ou internacionais desde que daí resultem benefícios para
os seus objectivos;

8) Defender e promover, junto dos organismos ou federações na-
cionais ou internacionais, de que seja filiada e no uso dos direitos que
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aí lhe sejam conferidos, a política, as atitudes e os meios mais acon-
selháveis e adequados para a protecção dos reais interesses dos cida-
dãos com deficiências mental;

9) Promover a nível nacional e internacional, actividades cultu-
rais, formativas, recreativas, desportivas, de lazer e ocupação de tempo
livres para o cidadão com deficiência mental.

Podem ser associados, pessoas singulares maiores de 18 anos e
pessoas colectivas e terem as seguintes categorias:

a) Sócios efectivos;
b) Sócios apoiantes;
c) Sócios honorários;
d) Sócios beneméritos.
São associados beneméritos as pessoas singulares ou colectivas,

publicas ou privadas, que sendo já associadas tenham contribuído para
a APPACDM da Maia com apreciáveis donativos em dinheiro produ-
tos de qualquer espécie e de utilidade para a Associação se assim for
deliberado pela assembleia geral sob proposta fundamentada da direcção.

1 � Perdem a qualidade de associado;
a) Os que pedirem a sua demissão;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante 24 meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 1 do artigo 24.º
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior considera-se

excluídos o associado que tendo sido notificado pela direcção para efec-
tuar, pagamento das quotas em atraso, o não faça no prazo de 90 dias.

3 � As pessoas colectivas perdem a qualidade de associado por
dissolução ou fusão.

1 � Serão excluídos os associados que incorrem em violação grave
e culposa dos estatutos, regulamentos internos e demais legislação
complementar aplicável.

2 � A exclusão dos associados é da competência da assembleia geral
sob proposta fundamentada e iniciativa da direcção.

3 � Por deliberação da assembleia geral poderá o associado incurso
em processo de exclusão ser suspenso dos seus direitos perante a
Associação até um prazo máximo de seis meses.

4 � Quando o associado exerça cargos em órgãos sociais e seja
abrangido pelas disposições dos números anteriores, será demitido do
respectivo cargo.

Está conforme o original.

18 de Agosto de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Alice Aze-
vedo Silva Lage. 3000152618

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LAU

Certifico narrativamente que, por escritura de 18 de Agosto de
2004, lavrada de fl. 52 a fl. 53, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 64-L, deste 1.º Cartório Notarial de Setúbal, foi rectificada
a escritura de alteração dos estatutos da associação com a denomina-
ção em epígrafe, que tem a sua sede social no Sitio do Lau, freguesia e
concelho de Palmela, outorgada em 28 de Maio do corrente ano, la-
vrada a fl. 38, do livro de notas para escrituras diversas n.º 58-L, deste
Cartório, no que respeita ao n.º 2 do artigo 18.º dos referidos estatutos.

18 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Benvinda Maria Lucas da
Costa Domingos. 3000152661

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
DA RAIA HISTÓRICA

Certifico que, hoje foi outorgada neste Cartório Notarial de
Trancoso, de fl. 52 a fls. 52 v.º, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 68-C, escritura de alteração dos estatutos da associação,
denominada «Associação de Desenvolvimento da Raia Histórica»,
número de identificação de pessoa colectiva 503571172, com sede
na Vila de Trancoso, alterando o artigo 1.º e artigo 3.º no seu n.º 1,
ficando a referida associação com a denominação «Raia Histórica �
Associação de Desenvolvimento do Nordeste da Beira», abrevia-
damente designada por «Raia Histórica».

Está conforme.

20 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Ana Maria dos Santos
Ramos. 3000152731

CARP � CLUB ATLÉTICO DE REGUEIRA DE PONTES

Certifico que, no dia 11 de Agosto de 2004, por escritura lavrada
de fl. 123 a fls. 124 v.º do livro de notas para escrituras diversas

n.º 112-L, deste 1.º Cartório Notarial de Leiria, a cargo da ajudante
principal, Maria Elisabete Moreira Prina, em exercício pleno de fun-
ções notariais, em virtude de vacatura de lugar de notário, foi altera-
do o objecto da Associação denominada «CARP � Club Atlético de
Regueira de Pontes», número de identificação de pessoa colectiva
501477136, com sede no lugar e freguesia de Regueira de Pontes,
concelho de Leiria, o qual passou a constar:

A associação tem por fim a promoção cultural dos sócios através
da educação física e desportiva e da acção recreativa e intelectual,
visando a sua formação humana integral, encontrando-se aberta a
pessoas de ambos os sexos.

Tem também por objectivo gerir zonas de caça de interesse
associativo com os seguintes fins:

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

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

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

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

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

11 de Agosto de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Alice Car-
reira Pascoal Gaspar. 3000152734

ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES AUTÁRQUICOS
DE FARO (A. T. A. F.)

Certifico que, por escritura lavrada no dia 20 de Agosto do corren-
te ano, a fl. 2, do livro de notas para escrituras diversas n.º 253-C,
deste 2.º Cartório Notarial de Faro, a cargo da notária, licenciada
Cristina Maria da Cunha Silva Gomes, foram alterados parcialmente
os estatutos da associação, sem fins lucrativos, com a denominação
«Associação dos Trabalhadores Autárquicos de Faro (A.T.A.F)», com
sede na Rua de Domingos Guieiro, 12, na freguesia da Sé, concelho de
Faro, que tem como objecto: promover a elevação do nível de quali-
dade de vida dos seus associados e familiares, desenvolvendo activida-
des no âmbito da segurança social, saúde, desporto, animação, educa-
ção, cultura, actividades sócio-culturais, desportivas e recreativas, e o
seu âmbito de acção abrange o concelho de Faro e toda a região do
Algarve, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º, 5.º, 6.º, 8.º, 9.º, 10.º, 12.º,
14.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 27.º, 28.º,
29.º, 30.º, 31.º e 32.º.

São órgãos sociais:
1.º A assembleia geral.
2.º A direcção.
3.º O conselho fiscal

Está conforme.

26 de Agosto de 2004. � A Ajudante, Josabete Zacarias de Sousa
Graça Silvestre. 3000152735

GRUPO DE JOVENS DE PAREDES

Certificado

Certifico que, por escritura lavrada, no Cartório Notarial de
Esposende, em 20 de Agosto do ano 2004, a fl. 69, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 250-E, foi constituída uma associação, com
a denominação de «Grupo de Jovens de Paredes», a qual tem a sua
sede no lugar de Paredes, freguesia de Apúlia, concelho de Esposende.

A associação tem o seguinte objectivo: desenvolvimento de acções
de carácter cultural, recreativo e desportivo.

A associação terá quatro categorias de sócios: efectivos, contri-
buintes, honorários e beneméritos, a definir em regulamento geral in-
terno da associação.

Os associados são obrigados ao pagamento de uma quota mensal de
montante a estabelecer em assembleia geral.

26 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Bartolomeu
Araújo de Carvalho. 3000152810
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ASSOCIAÇÃO BRAGA-AJUDA

Extracto

Certifico que, por escritura desta data, exarada a fl. 54 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 1028-B deste 2.º Cartório Notarial
de Braga, se encontra exarada uma escritura de constituição de uma
associação sob a designação de «Associação Braga-Ajuda», com sede
na Rua de Timor, 14, 4.º, esquerdo, desta cidade.

Mais certifico que, os estatutos da associação estipulam que podem
ser admitidos como associados aqueles que sejam propostos por um
associado no pleno exercício dos seus direitos há mais de seis meses,
possuam qualidades e assumam os princípios orientadores das Associ-
ação e sejam admitidos pela direcção, nada estipulando quanto à sua
exclusão.

Está conforme o original.

20 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Paulo Jorge
Domingues da Silva Passos. 3000152889

ALDEIA NOVA � ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO
SOCIAL DE VILA NOVA DE SÃO BENTO

Extracto

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Vidigueira no dia 27 de Agosto de 2004, lavrada a fls. 36 e seguinte
do livro de notas para escrituras diversas n.º 111-C, foi constituída a
associação denominada «Aldeia Nova � Associação de Desenvolvi-
mento Social de Vila Nova de São Bento», com sede na Rua do Dr.
Albérico Alexandre Nunes Figueiredo, 25, na freguesia de Vila Nova
de São Bento, concelho de Serpa, cujo o objecto social é criar e ad-
ministrar serviços de apoio a crianças e jovens, deficientes e idosos.

Está conforme o original.

27 de Agosto de 2004. � O Notário, Ardechir Cae-Cobade
Rostom. 3000153017

CHAMUSCA BASKET CLUBE

Extracto

Certifico que, por escritura de 31 de Agosto de 2004, exarada de
fl. 54 a fl. 56 do livro de notas para escrituras diversas n.º 31-E, do
Cartório Notarial de Alpiarça, a cargo da notária, Maria Salomé Archer
de Carvalho de Oliveira Mendes Sousa Falcão, foi constituída uma
associação de carácter recreativo, desportivo e cultural, sem fins lu-
crativos, de que se extracta o seguinte:

A associação denomina-se «Chamusca Basket Clube».
Tem a sua sede social na Rua do Outeiro do Pranto, 42, na fregue-

sia e concelho de Chamusca.
Tem por fim, o fomento e a prática directa de actividades

desportivas sob a forma associativa sem fins lucrativos.
A forma de funcionamento dos órgãos sociais é a prevista nos

artigos 170.º a 179.º do Código Civil.
Tem como órgãos sociais:
Assembleia geral � que será dirigida por uma mesa composta por

um presidente, um vice-presidente e um secretário.
Direcção � composta por cinco membros, um presidente, um vice-

-presidente, dois secretários e um tesoureiro.
Conselho fiscal � composto por três membros, um presidente e

dois secretários.
Os órgãos sociais da associação são eleitos por três anos.
A associação obriga-se com a assinatura de dois membros da direcção.
São receitas da associação � donativos voluntários dos membros

ou de terceiros, subsídios atribuídos por várias entidades, jóias, e quo-
tas pagas pelos seus membros e ainda por receitas provenientes de
actividades desenvolvidas.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, António Júlio Ra-
poso Lopes Pereira. 3000153163

S. F. � ASSOCIAÇÃO DE SERVIÇOS FLORESTAIS
DA REGIÃO CENTRO

Certifico que, por escritura de 27 de Fevereiro de 2004 , lavrada a
fls. 89 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 183-E, do

Cartório Notarial de Mangualde, a cargo da notária, licenciada Palmira
Henriqueta Fraga Frutuoso Vaz, foi constituída uma associação com a
denominação em epígrafe, com sede na Vila, freguesia e concelho de
Nelas, sem fins lucrativos e tem por objecto: gestão, planificação e
execução técnico-prática de serviços de silvicultura preventiva e de
natureza agro-florestal em geral, designadamente, roça de matos e lim-
peza de povoamentos florestais, execução de acções de plantação e
exploração agro-florestal, bem como, todo o tipo de operações e téc-
nicas de cariz silvícola a executar por Brigadas de Sapadores Florestais
e de Operadores Agro-Florestais e afins, de forma directa e indirecta.

Trabalhos de concepção, arquitectura paisagista e manutenção de
espaços verdes.

Actividade viveirista de suporte florestal e agro-florestal e ainda,
serviços de medições, avaliações e peritagens técnicas, levantamen-
tos topográficos e reconhecimentos cartográficos em geral,
designadamente, levantamentos GPS, cartografia digital, etc.

Exploração florestal em geral, transformação e comercialização,
em associação ou partenariado, de madeiras, pinhas, matos e de plan-
tas e espécies aromáticas, medicinais e outras, bem como, concep-
ção, gestão e execução técnico-prática de empreendimentos de cariz
aquícola, cinegética, sítios de interesse biológico e espaços de lazer e
de informação/divulgação de acções de âmbito agro-florestal.

Criação e exploração de espécies para repovoamento animal e
tanques de piscicultura.

Gerir e promover de forma recreativa, turística e desportiva, por
intermédio de concessão oficial, espaços destinados à prática da caça,
pesca e outras vertentes afins.

Elaboração e execução de candidaturas/projectos de investimento
e trabalhos de consultadoria agro e florestal de âmbito empresarial.

Gestão de campos experimentais e explorações do ramo.
Acções, directas e indirectas de prevenção e combate aos fogos de

origem florestal.
Intervenção em acções de educação e formação profissional.
De forma complementar, actividade laboratorial decorrente destes

domínios e ainda: intervenção no domínio agro-ambiental,
designadamente, em trabalhos de despoluição, actividade agro-bioló-
gica, protecção e produção integradas, bem como as vertentes afins,
tendo em conta a actividade agro e florestal em geral.

Assumir-se ainda como entidade interlocutora de amplitude regio-
nal, designadamente ao nível da Região Centro (Beira Litoral, Beira
Interior e concelhos limítrofes), perante os poderes constituídos, re-
presentando os associados/utentes junto das entidades e instituições
oficiais e delas reivindicando o direito de consulta sobre todos os as-
suntos que respeitem à temática e âmbito da organização.

Estabelecer protocolos oficiais, direitos e indirectos, para o desen-
volvimento de um conjunto de serviços e funções específicas.

Constituir, administrar e participar em fundos e donativos destina-
dos a apoiar as vertentes de actuação da Associação e a acção dos
seus membros.

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

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

A direcção é composta por três associados: um presidente e dois
vice-presidentes.

O conselho fiscal é composto por três associados.

Está conforme o original.

27 de Fevereiro de 2004. � A Ajudante, Maria Susete da Fonse-
ca da Silva Figueiredo. 3000153172

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA SECUNDÁRIA FRANCISCO DE
HOLANDA.

Alteração dos Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação e duração

 A associação adopta a designação Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação dos Alunos da Escola Secundária Francisco de
Holanda, adiante designada por associação, é constituída por tempo
ilimitado.

ARTIGO 2.º

Natureza

A Associação é alheia a qualquer ideologia política ou religiosa, é
independente de quaisquer organizações oficiais ou privadas. Não tem
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fins lucrativos, rege-se pelos presentes estatutos e nos casos omissos
pelas disposições da lei geral.

ARTIGO 3.º

Sede

A associação tem a sua sede na Escola Secundária Francisco de
Holanda, Guimarães, podendo esta localização ser alterada por delibe-
ração da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � Difundir a actividade escolar, associativa, e outras afins, no sen-
tido de se obter um forte elo que ligue por mútuos interesses os alunos a
escola e a família, bem como outros interessados em colaborar.

2 � Possibilitar e facilitar o exercício do direito e dever que ca-
bem aos pais e encarregados de educação de orientarem e participa-
rem activamente na educação integral dos seus filhos e educandos.

3 � Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-
ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores.

4 � Defender os interesses morais, culturais e físicos dos educandos.
5 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e

social.
6 � Fomentar a qualidade do ensino.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 5.º

Categorias de membros

1 � A Associação tem três categorias de membros: efectivos, ex-
traordinários e honorários.

2 � São membros efectivos os pais e encarregados de educação
dos alunos matriculados na escola; desde que manifestem essa inten-
ção e desde que tenham as quotas pagas.

3 � São admitidos como membros extraordinários os que, por
deixarem de ter filhos ou educandos matriculados na escola, o solici-
tem por escrito até 30 dias antes da saída do educando, ao conselho
executivo da Associação e após deliberado em assembleia geral.

4 � São membros honorários todos aqueles que tenham prestado
serviços relevantes à Associação, aos seus membros ou ao movimen-
to associativo de pais e encarregados de educação.

5 � Todos os membros, simples ou colectivos, obrigam-se a res-
peitar os presentes estatutos e demais regulamentos em vigor.

ARTIGO 6.º

Direitos dos membros efectivos

São direitos dos membros efectivos:
1 � Eleger e ser eleito para qualquer cargo dos órgãos sociais e

grupos de trabalho que venham a ser criados.
2 � Participar nas reuniões da assembleia geral e em todas as ac-

tividades da Associação.
3 � Discutir e votar na assembleia geral.
4 � Ser informado das actividades da Associação.
5 � Apresentar propostas por escrito que julguem de utilidade para

Associação ou para o movimento associativo de pais e encarregados
de educação.

6 � Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos
termos dos estatutos.

7 � Gozar de todos os benefícios e garantias que lhes conferem os
presentes estatutos, e bem assim, aqueles que a assembleia geral, vier
a criar.

ARTIGO 7.º

Direitos dos membros extraordinários

São direitos dos membros extraordinários:
1 � Propor sugestões e actividades ao conselho executivo para a

melhor prossecução dos objectivos da Associação.
2 � Participar na assembleias gerais, mas sem direito a voto.
3 � Colaborar com o conselho executivo, sempre que solicitados.

ARTIGO 8.º

Direitos e designação dos membros honorários

1 � São direitos dos membros honorários os constantes do
artigo anterior.

2 � Compete à assembleia geral, sob proposta fundamentada do
conselho executivo ou, no mínimo de 10% dos membros efectivos no
pleno gozo dos seus direitos, atribuir o título de membro honorário.

ARTIGO 9.º

Deveres dos membros efectivos

1 � São deveres dos membros efectivos:
a) Participar nas actividades, reuniões e assembleias gerais para as

quais sejam convocados, contribuindo por todas as formas ao seu al-
cance, para o bom-nome e prestigio da Associação, e para a eficácia
da sua acção;

b) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares;
c) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.
d) Pagar as quotas anualmente no início do ano lectivo.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de membros

1 � Perdem a qualidade de membros:
a) Aqueles que voluntariamente pedirem a demissão por escrito ao

órgão executivo da Associação;
b) Aqueles que faltarem ao cumprimento das suas obrigações

estatutárias;
c) Os que deixarem de ter filhos na escola, salvo o disposto nos

artigos 7.º e 8.º;
 d) Compete ao conselho executivo declarar a perda de qualidade

de membro.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação, eleição e destituição

ARTIGO 11.º

Especificação

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

ARTIGO 12.º

Eleição

1 � Os órgãos sociais da associação são eleitos pela assembleia
geral para o mandato de três anos.

2 � Os órgãos eleitos tomarão posse perante o presidente da mesa
da assembleia geral.

3 � Findo o período dos respectivos mandatos, os elementos dos
órgãos sociais conservar-se-ão no exercício dos seus cargos até que os
novos eleitos sejam empossados.

4 � As eleições efectuam-se no início do ano lectivo.
5 � Sempre que haja eleições, as listas candidatas devem ser apre-

sentadas no início da assembleia à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Destituição

1 � Os elementos dos órgãos sociais, individualmente ou em con-
junto, são passíveis de destituição desde que ocorra motivo grave para
o bom nome da associação.

2 � A destituição só poderá ter lugar em assembleia geral expres-
samente convocada para apreciação da gravidade do motivo e para
ser válida, necessita de obter o voto favorável de pelo menos três
quartos dos membros efectivos presentes.

3 � Se a destituição referida nos números antecedentes abranger
mais de um terço dos elementos de um órgão social, deverá a mesma
assembleia deliberar sobre o preenchimento dos cargos vagos até à
realização de novas eleições.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Constituição

A assembleia geral é constituída por todos os membros no pleno
gozo dos seus direitos.
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ARTIGO 15.º

Composição da mesa

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

2 � O presidente nas ausências e impedimentos, será substituído
pelo primeiro secretário.

ARTIGO 16.º

Competências

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os corpos sociais da associação;
c) Discutir e votar o relatório e contas;
d) Fixar a cota mínima anual;
e) Deliberar sobre a extinção da associação;
f) Apreciar as propostas, pareceres ou votos que lhe sejam subme-

tidos e deliberar sobre eles.
2 � Compete nomeadamente ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar as actas com os secretários;
d) Empossar os membros nos cargos sociais para que forem eleitos.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
no início do ano lectivo.

2 � Extraordinariamente a assembleia geral reunirá, por convoca-
ção do seu presidente quando este entenda necessário, ou por reque-
rimento do conselho executivo, conselho fiscal, ou de um número
não inferior a um terço dos associados.

3 � O requerimento a que se refere o número anterior será dirigi-
do ao presidente da assembleia geral e deve designar concretamente o
objectivo da reunião.

4 � No caso da assembleia geral ser convocada pelos associados
esta só poderá funcionar se estiverem presentes pelo menos dois ter-
ços dos requerentes.

5 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira
convocatória desde que estejam presentes mais de metade dos associ-
ados, e em segunda convocatória, meia hora mais tarde, com qualquer
número de associados.

ARTIGO 18.º

Convocatória e ordem de trabalho

A convocação da assembleia geral será feita através de circular
enviada aos associados e nela serão indicados o dia a hora e o local da
assembleia, bem como a respectiva ordem de trabalho.

ARTIGO 19.º

Deliberações

1 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta dos associ-
ados presentes.

2 � Exceptuam-se os seguintes casos:
a) As deliberações sobre as alterações dos estatutos são tomadas

por maioria qualificada de três quartos dos associados presentes;
b) Nas deliberações sobre a dissolução da associação terão que estar

presentes e votar favoravelmente três quartos dos associados em ple-
no gozo dos seus direitos em reunião expressamente convocada para
o efeito.

SECÇÃO IV

Conselho Executivo
ARTIGO 20.º

Composição

O conselho executivo é composto por cinco membros: um presi-
dente, um vice-presidente, um tesoureiro e dois secretários.

ARTIGO 21.º

Competência

1 � Compete ao conselho executivo:
a) Representar a associação e em seu nome defender os seus direi-

tos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral;

c) Elaborar anualmente o relatório e contas da associação;
d) Elaborar o plano de actividades da associação.
2 � Compete especialmente ao presidente do conselho executivo

coordenar e orientar a actividade do conselho executivo diligenciando
pela assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir as suas reuniões
e assinar as actas com o secretário.

ARTIGO 22.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo deverá reunir ordinariamente uma vez
por mês e extraordinariamente, sempre que os seus elementos enten-
dam ser necessário.

2 � O conselho executivo só poderá deliberar desde que estejam
presentes a maioria dos seus elementos.

3 � As deliberações são tomadas por maioria dos elementos pre-
sentes tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

Vinculação

Para vincular a associação é necessária a assinatura de dois ele-
mentos do conselho executivo, sendo um deles o presidente ou no
seu impedimento o vice-presidente.

SECÇÃO IV

Conselho Fiscal

ARTIGO 24.º

Composição

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 � Verificando-se o impedimento do presidente, as suas funções

passam a ser asseguradas pelos vogais.

ARTIGO 25.º

Competência

1 � Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais do conselho exe-

cutivo;
b) Verificar periodicamente a regularidade das contas;
c) Solicitar a convocação da assembleia geral extraordinária sem-

pre que se verificar a existência de abusos ou irregularidades graves
em matéria de ordem económica e financeira.

ARTIGO 26.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá sempre que o desempenho das suas
funções assim o exigir:

2 � As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com
a presença da maioria dos seus membros.

CAPÍTULO IV

Regime financeiro

ARTIGO 27.º

Exercício

O ano social da associação corresponde ao ano escolar.

ARTIGO 28.º

Receitas

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

sejam atribuídos.

ARTIGO 29.º

Despesas

Constituem despesas da associação:
a) O pagamento de material, serviços e outros encargos adminis-

trativos necessários ao funcionamento e execução das suas atribui-
ções estatutárias;

b) Os pagamentos respeitantes a outros encargos resultantes de
iniciativas próprias ou em ligação com outras entidades, públicas ou
privadas de acordo com os seus objectivos.
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CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 30.º

Actas

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas.

ARTIGO 31.º

Dissolução e liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução da associação, nos ter-
mos da alínea b) do n.º 2 do artigo 19.º decidirá sobre a forma e pra-
zo de liquidação, bem como o destino a dar aos bens que constituam
o seu património.

Com alteração dos estatutos da associação de pais acima referida,
com identificação completa e morada de cada um, bem como cópia
da acta da assembleia geral onde os mesmos foram aprovados, por
unanimidade, em 26 de Março de 2004.

Assembleia geral: presidente � Maria Beatriz Ferreira Leite de
Oliveira Pereira, residente na Rua da Vista Alegre, 1147, Candoso
São Tiago, 4810-257 Guimarães; secretário: Manuel Castro Freitas
Guimarães, residente na Rua do Arqueólogo Mário Cardoso, 321, 2.º,
frente, Fermentões, 4810-133 Guimarães.

Conselho executivo: presidente � José Carlos Proença Garcia, re-
sidente na Urbanização Colina do Sol, 7, 4800 Guimarães; vice-
presidente: Maria Irene Malheiro dos Santos Alves Pinto, residente
na Praça dos Heróis da Fundação, 298, 3.º, AQ, São Paio, 4810-
421 Guimarães.

Conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000153294

SOLARES � DESPORTO E CULTURA, E. M.

Certifico narrativamente que, por escritura de 3 de Outubro de
2003, exarada a fls. 52 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 64-C, do Cartório Notarial de Vila Nova de Poiares, a
cargo da licenciada Maria Margarida Mendes Macedo de Loureiro
Cardoso, notária do concelho, ao abrigo da Lei n.º 58/98, de 18 de
Agosto, e do Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 de Dezembro, a Câmara
Municipal de Vila Nova de Polares, constitui uma empresa municipal
denominada «SOLARES � Desporto e Cultura, E. M.», com sede na
vila e concelho de Vila Nova de Poiares, com o capital social de
25 000 euros que tem por objecto a aquisição e administração de
património próprio bem como a gestão dos equipamentos desportivos
municipais e correspondentes infra-estruturas, bem como da sua uti-
lização e ainda a promoção e organização de eventos desportivos ou
recreativos nas instalações cuja gestão lhe está cometida ou lhe ve-
nha a ser atribuída pela Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares.

A Notária, Maria Margarida M. M. de Loureiro Cardoso.
3000153379

INTERNATIONAL TOBACCO GROWERS ASSOCIATION

Certifico narrativamente que, por escritura declarativa, reconheci-
mento e confirmação de associação em 30 de Outubro de 2002, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 789-B, fl. 102, do 4.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Carlos
Henrique Ribeiro Melon, consta que em 1984 em dia não determina-
do, foi fundada em Harare, Zimbabwe, uma associação sem fins lucra-
tivo e por tempo indeterminado, denominada Internacional Tabacco
Growers Association, a qual se rege pelos estatutos identificados que
se segue:

ARTIGO 1.º

Nome, sede e duração da associação.

a) A associação denomina-se International Tobacco Growers
Association (aqui referida como Associação);

b) Até ao momento em que o conselho de administração altere a
localização da sua sede, a sede da associação será em Harare, Zimbabwe;

c) A sede poderá ser alterada para qualquer outro local, por decisão
do conselho de administração;

d) A Associação vigorará por período de tempo não determinado;
e) A Associação poderá ser dissolvida segundo os termos definidos

pelo artigo 21.º destes estatutos.

ARTIGO 2.º

Estatuto jurídico

A Associação é uma universitas personarum, goza de personalida-
de jurídica, detentora de direitos e de obrigações em nome próprio,
distintos dos respectivos dos membros da Associação, podendo de-
mandar e ser demandada judicialmente em nome próprio e tendo su-
cessão perpétua.

A Associação poderá ainda, deter propriedade em nome próprio,
distinta da propriedade individual dos membros da Associação sendo,
como tal e para todos os efeitos, uma entidade jurídica separada.

ARTIGO 3.º

Fim e objectivos

a) A Associação tem como fim, a criação de uma associação de
fins não lucrativos para promoção e desenvolvimento dos interesses
comuns dos membros das organizações dos produtores de tabaco cu-
rado existentes em todo o mundo, reconhecendo, não obstante a
concorrência existente entre essas mesmas organizações.

b) Os principais objectivos preconizados pela Associação são:
1) Melhorar a colaboração entre os membros das várias organizações;
2) Prestar ajuda na interpretação e entendimento da informação

relativa a produção aos membros das várias organizações;
3) Recolher, juntar e organizar a informação referente às exigên-

cias, hábitos e costumes dos produtores para uso geral dos membros
das várias organizações;

4) Preparar a organização e o secretariado para futuras conferên-
cias dos membros das organizações.

c) A Associação poderá praticar todos os actos directa ou indirec-
tamente ligados ao seu fim e poderá, em geral, manifestar interesse
nas actividades próximas das relativas ao seu fim;

d) Fica expressamente determinado que a Associação não partici-
pará em quaisquer actividades nem prestará esclarecimentos relativos
à administração ou controlo de qualquer dos seus membros, ou refe-
rente ao funcionamento de qualquer dos seus membros no que diz
respeito aos seus respectivos negócios incluindo quaisquer questões
relativas ao crescimento, compra, produção, transporte, publicidade,
preço ou marketing do tabaco ou dos produtores de tabaco.

ARTIGO 4.º

Condições de membro da Associação

a) A Associação tem duas categorias de membros, membros funda-
dores e membros produtores, definidos nos termos seguintes:

1) Haverá seis membros fundadores representando as já acreditadas
organizações de Produtores de Tabaco Curado da Argentina, Brasil,
Canadá, Malawi, Estados Unidos da América, e do Zimbabwe que de-
monstram competência e interesse no que diz respeito aos fins e
objectivos da Associação. Os membros fundadores serão representa-
dos, para todos os efeitos constantes destes estatutos, por três dele-
gados detentores de direito de voto independentes respeitantes às suas
delegações individualmente consideradas.

2) Todos os outros membros, serão membros representantes pro-
dutores que serão reconhecidas organizações de Produtores de Tabaco
Curado de países que demonstrem competência e interesse no que diz
respeito aos fins e objectivos da Associação, seleccionadas por esses
mesmos países que não sejam membros fundadores e que representem
legitimamente os interesses dos produtores de um país produtor e que
deseje participar activamente na realização dos objectivos e fim da
Associação. Haverá apenas, um membro produtor por cada país.

3) Não obstante o disposto nas provisões destes estatutos, fica
determinado que, todas as conferências de membros, nos termos pre-
vistos por estes estatutos, os representantes que participem em tais
conferências na qualidade de delegados dos membros apresentarão as
suas credenciais por escrito, ao secretário. Tais credenciais deverão
chegar ao secretário máximo, até um mês antes de qualquer confe-
rência a que esse delegado deseje participar. Ninguém poderá partici-
par numa conferência quer na qualidade de representante autorizado
de um membro, nos termos do disposto por estes estatutos quer na
qualidade de observador, a não ser que a individualidade em questão
seja produtor de um representante de uma organização de produtores
no país que pretenda representar ou em seu nome, apresentar-se na
qualidade de observador.

b) A candidatura a membro produtor terá de ser apresentada pela
organização Produtora de Tabaco Curado acreditada num determina-
do país, outro que não seja um membro fundador da Associação, ao
conselho de administração, que votará e cuja decisão de aceitar ou
não o candidato com membro produtor representativo é final e qual-
quer decisão recusando a admissão não necessita de ser justificada.

c) Os membros são livres de se retirarem da Associação a qualquer
momento, manifestando ao conselho de administração, por escrito a
sua intenção expressa de renúncia.
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d) Qualquer membro que cumpra os seus deveres monetários
estatutários, de acordo com o disposto no artigo 6.º, em tempo devi-
do e nos termos previstos pelo artigo 6.º cuja notificação para paga-
mento tenha sido feita devidamente ao membro em questão e que
não cumpra o pagamento de tais deveres dentro de um mês desde a
notificação escrita exigindo tal pagamento, emitida e enviada por
correio registado ao domicílio do citado e executado escolhido nos
termos destes estatutos, será considerado como se tivesse retirado da
Associação e deixará de ser membro ao fim de um mês desde a data
inscrita na notificação.

ARTIGO 5.º

Renúncia, expulsão

a) A expulsão de um membro é efectuada, sem recurso, pela
assembleia geral, deliberando nos termos dispostos pelo artigo 16.º
destes estatutos;

b) Um membro que tenha renunciado ou que tenha sido expulso
não terá direitos ou reivindicações sobre os activos da Associação.
Tal membro não terá direito a exigir à Associação ou em
consequência, do seu património, uma auditoria ou um inventário ou
qualquer outra reivindicação de outra natureza;

c) Ao membro que tenha sido expulso ou tenha renunciado à As-
sociação, será exigido que pague todas as quotas de membro determi-
nadas pelo conselho de administração previamente à data da renúncia
ou expulsão, independentemente do tempo a que tais quotas se refe-
rem, e não apenas os proporcionais devidos à data da renúncia ou da
expulsão de um membro fundador. Tal membro será responsável pela
sua parte nos custos envolvidos e trabalho realizado até à sua expul-
são ou renúncia. O pagamento de tais fundos será efectuado à Asso-
ciação no máximo, até à data efectiva da renúncia ou dentro de 30 dias
da data de expulsão.

Está conforme o original.

10 de Setembro de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000153671

ASSOCIAÇÃO DE AMIZADE PORTUGAL TUNÍSIA

Certifico, que, no dia 7 do corrente mês de Setembro, de fls. 97 a
fls. 98, do livro de notas para escrituras diversas n.º 590-H do 6.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Joa-
quim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de cons-
tituição de Associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação

A designação supra-epigrafada.

Sede

A sede da Associação é na Rua de Rodrigo Rebelo, 16, freguesia de
São Francisco Xavier, concelho de Lisboa.

Duração

A duração da associação é por tempo indeterminado.

Objecto

A associação tem como objecto promover o estreitamento de re-
lações entre Portugal e a Tunísia ao nível de elementos da sociedade
civil.

A Associação deverá, para o efeito, promover o desenvolvimento
dos laços de amizade, cultura e cooperação entre portugueses e
tunisinos.

Condições de admissão dos associados

1 � Podem ser associados, com plenos direitos, as pessoas singu-
lares ou colectivas, de acordo com proposta subscrita por dois asso-
ciados em pleno gozo dos seus direitos e aprovada pela direcção.

2 � Existem quatro categorias de associados: fundadores, honorá-
rios, efectivos e beneméritos.

a) São associados fundadores aqueles que subscrevem os estatutos;
b) São ainda sócios fundadores todos aqueles que se associarem no

prazo de 30 dias após a publicação dos estatutos;
c) São associados honorários os que, por convite, ponderadas as ra-

zões e valores, se entenda merecerem tal distinção, devendo a proposta,
quer da iniciativa da direcção, quer do grupo de 20 associados, ratificada
pela direcção, ser sempre aprovada na assembleia geral seguinte;

d) Podem ser associados beneméritos, as pessoas singulares ou co-
lectivas, já associadas ou não, desde que contribuam com donativo ou

legado considerado relevante para os objectivos da Associação e tal
seja reconhecido por deliberação da direcção.

Exclusão de associados

1 � Perdem a qualidade de associados todos os que:
a) Desrespeitem os estatutos e/ou os fins da Associação;
b) Deixem injustificadamente de pagar as suas quotas durante o

período de um ano, se, depois de notificados por carta registada com
aviso de recepção, o não fizerem no prazo de um mês.

2 � A perda da qualidade de associado é da competência da
assembleia geral, podendo todavia a direcção suspendê-la até reunião
da assembleia geral subsequente.

3 � Os associados podem ser readmitidos com todos os seus direi-
tos, nos termos e condições previstas para a admissão.

Está conforme o original.

7 de Setembro de 2004. � O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho. 3000153817

OLHO DE VIDRO � ASSOCIAÇÃO CINEMATOGRÁFICA
DE GUIMARÃES

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede, âmbito e objectivos

ARTIGO 1.º

1 � Constitui-se, em harmonia com a lei e nos termos dos pre-
sentes estatutos, a presente associação que tem a denominação de
OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica de Guimarães.

2 � Podem ser associados quaisquer cidadãos vimaranenses ou re-
sidentes na cidade e concelho de Guimarães, contanto que sejam ad-
mitidos nos termos constantes do regulamento interno.

ARTIGO 2.º

A Associação «OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica
de Guimarães» tem a sua sede em Casas Amarelas, Covas, freguesia de
Polvoreira, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

1 � Constitui objecto desta Associação a defesa e promoção da acti-
vidade cinematográfica no concelho de Guimarães, privilegiando e fo-
mentando fundamentalmente a vertente de produção cinematográfica.

2 � No âmbito do sobredito objecto a Associação «OLHO DE
VIDRO � Associação Cinematográfica de Guimarães» poderá,
designadamente, desenvolver as seguintes actividades:

a) Fomentar e desenvolver a produção audiovisual no concelho de
Guimarães.

b) Garantir a progressiva existência de meios de desenvolvimento
da produção e divulgação da actividade cinematográfica no concelho
de Guimarães;

c) Organizar por iniciativa própria, ou em colaboração com outras
entidades, acções com vista ao debate e à formulação de perspectivas
relativas à produção audiovisual em Guimarães;

d) Focalizar iniciativas e voltar a actividade quase exclusivamente
para a população jovem, de molde a garantir o sucesso dum «projecto
de implantação cinematográfica em Guimarães», num médio-prazo;

e) De entre esta população jovem, dedicar «workhops» e demais
actividade formativa especificamente aos jovens carenciados, difun-
dindo culturas e procurando despertar nessa franja da população jo-
vem o interesse por esta actividade cultural, participando e promo-
vendo a sua evolução humana;

f) Desenvolver uma actividade, em concertação com outros agen-
tes locais, voltada para o surgimento de novos e jovens actores e
incentivo às suas carreiras;

g) Promover em Guimarães a criação de um festival de cinema
temático, de âmbito nacional ou internacional.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

1 � A Associação «OLHO DE VIDRO � Associação Cinemato-
gráfica de Guimarães» é composta pelas pessoas singulares que forem
admitidas pela direcção.
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2 � Os critérios e processos de admissão, rejeição e exclusão de
associados, bem como os direitos e deveres destes, serão definidos no
regulamento interno, a aprovar em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 5.º

1 � São órgãos da Associação «OLHO DE VIDRO � Associação
Cinematográfica de Guimarães», os seguintes: a assembleia geral e
respectiva mesa; a direcção; o conselho fiscal; o conselho consultivo
e a comissão de honra.

2 � Todos os membros dos órgãos sociais são eleitos por escrutí-
nio secreto de entre as candidaturas apresentadas nos termos defini-
dos pelo regulamento interno, exceptuando os do conselho consulti-
vo e comissão de honra.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente, quando para tal for
convocada pelo presidente da mesa, mediante pedido da direcção ou
do conselho fiscal, ou mediante requerimento de uma terça parte da
totalidade dos associados em efectividade de funções.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral deverá ser convocada a cada associado, com
a antecedência mínima de oito dias, nos termos do regulamento in-
terno.

2 � A convocatória será realizada mediante aviso postal a cada
associado e afixada no local em que a Associação tenha a sua sede.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reúne à hora marcada na convocatória, se
estiver presente mais de metade dos associados.

2 � Se à hora marcada não se verificar aquele número mínimo de
associados a assembleia geral prosseguirá e poderá deliberar com qual-
quer quorum, 30 minutos após a hora inicialmente definida.

3 � Nos casos em que a assembleia geral reúna extraordinariamente
a requerimento de um terço dos associados, a reunião só se efectuará
se nela estiverem .presentes, pelo menos, três quartos dos associados
requerentes.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 10.º

1 � A direcção é o órgão com competência executiva da Associ-
ação «OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica de Guima-
rães», designadamente competência administrativa, financeira c dis-
ciplinar.

2 � A direcção é composta por cinco elementos:
a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Um secretário;
e) Um vogal.

ARTIGO 11.º

A Associação obriga-se:
a) Com as assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, ten-

do uma delas que ser obrigatoriamente a do presidente e a sobejante,
do tesoureiro ou do vice-presidente;

b) Com a assinatura de um qualquer membro da direcção em actos
de mero expediente.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 12.º

1 � O conselho fiscal é órgão de controle e fiscalização da Associa-
ção «OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica de Guimarães».

2 � O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-
presidente e um secretário.

SECÇÃO V

Do conselho consultivo

ARTIGO 13.º

1 �O conselho consultivo é composto pelos associados fundado-
res da «OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica de Guima-
rães» e pelos que venham a adquirir a condição de «sócios honorários»
da Associação.

2 � São considerados fundadores da Associação «OLHO DE VI-
DRO � Associação Cinematográfica de Guimarães» os outorgantes da
sua escritura pública de constituição, com excepção de quaisquer outros.

3 � O conselho consultivo, para além das competências
especificadas no regulamento interno, é o órgão competente para a
emissão de qualquer parecer, quando para esse efeito for solicitado
por qualquer outro órgão.

SECÇÃO VI

Da comissão de honra

ARTIGO 14.º

A comissão de honra é um órgão de representação institucional,
no qual terão assento os presidentes das instituições, definidas no
regulamento interno, cujo objecto seja similar ao da Associação
«OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfica de Guimarães».

ARTIGO 15.º

A comissão de honra tem por função colaborar com a direcção na
prossecução dos seus objectivos, bem assim como na prossecução dos
seus objectivos, sob as formas que, em cada caso, forem julgadas mais
convenientes.

CAPÍTULO IV

Das finanças

ARTIGO 16.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � São receitas da associação:
a) Quotizações dos seus associados;
b) Contribuições extraordinárias dos seus membros;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis, de entidades públicas

ou privadas;
d) Produto de venda de publicações próprias;
e) Quaisquer outras receitas não impedidas por lei, nem contrárias

aos presentes estatutos.
3 � O valor da quota anual, a existir, é estabelecido e alterado em

assembleia geral.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 17.º

Em caso de demissão de algum dos órgãos sociais eleitos, o presi-
dente da mesa da assembleia geral convocará de imediato uma reu-
nião extraordinária da assembleia geral, para deliberar em conformi-
dade, sem prejuízo do disposto no regulamento interno a aprovar em
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

A alteração aos presentes estatutos só pode ser deliberada por
maioria de três quartos da totalidade dos associados da Associação
«OLHO DE VIDRO �Associação Cinematográfica de Guimarães».

ARTIGO 19.º

A dissolução e liquidação da Associação «OLHO DE VIDRO �
Associação Cinematográfica de Guimarães» só pode ser decidida pela
totalidade dos seus associados.
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ARTIGO 20.º

Todas as matérias não previstas nos presentes estatutos, bem como
as expressamente por ele remetidas, constam do regulamento inter-
no, a aprovar em assembleia geral.

Acta n.º 1

Aos 24 do mês de Junho de 2004, pelas 22 horas e 30 minutos, no
lugar de Casas Amarelas, da freguesia de Polvoreira deste concelho de
Guimarães, reuniram os abaixo assinados na qualidade de associados cons-
tituintes da Associação «OLHO DE VIDRO � Associação Cinemato-
gráfica de Guimarães», para cuja denominação garantiram previamente
o parecer positivo do Registo Nacional de Pessoas Colectivas, através da
emissão do cartão provisório de pessoa colectiva n.º 506853730.

A presente assembleia foi constituída para deliberar sobre o seguin-
te ponto único da ordem de trabalhos: constituição da Associação
«OLHO DE VIDRO � Associação Cinematográfíca de Guimarães»,
aprovação dos seus estatutos e definição dos seus sócios fundadores.

A assembleia geral foi presidida pelo associado André Coelho Lima, eleito
no acto e pelos associados presentes como presidente de uma mesa da
assembleia geral «ad-hoc», tendo sido secretariada por Catarina Miranda.

Estiveram presentes, para além dos eleitos presidente e secretário
da mesa «ad-hoc», os seguintes:

Bruno Ferreira; Mónica Silva; Carlos André Pereira; Paulo Carva-
lho; Eduardo Silva; Pedro Areias; Gustavo Areias; Pedro Coelho Lima;
João Manuel Carvalho; Ricardo Areias; João Nuno Pereira; Rodrigo
Areias; Jorge Henriques; Sandra Silva; Luís Araújo; Susana Silva; Miguel
Coelho Lima; Tiago Areias.

Aberta a ordem de trabalhos, foi exibido pelo presidente da
assembleia geral o cartão provisório de pessoa colectiva, tendo sido
informado que tal habilita os presentes a poderem constituir a pre-
sente associação, tendo em conta a autorização da utilização da pre-
sente denominação, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Após esta informação, iniciou-se a discussão e votação do ponto único
da presente assembleia geral, que se repartiu em três momentos seguintes:

a) Foi posta à votação a constituição da Associação «OLHO DE
VIDRO � Associação Cinematográfica de Guimarães», que obteve a
seguinte votação:

Votos favoráveis � 20
Votos desfavoráveis � 0
Abstenções � 0
b) Em seguida foram lidos os estatutos pelo presidente da mesa,

após o que foram sujeitos a votação, tendo a votação sido a seguinte:
Votos favoráveis � 20
Votos desfavoráveis � 0
Abstenções � 0
c) Por último foi informada a assembleia dos nomes dos associados

que, nos termos dos estatutos aprovados, terão a categoria de sócios
fundadores da associação, sendo esses os seguintes:

Rodrigo Areias; André Coelho Lima; Susana Silva; Carlos André
Pereira; João Manuel Carvalho.

Esgotada a ordem do dia, foi a assembleia dada por encerrada e
lavrada a presente acta de que consta como anexo os estatutos ora
aprovados da associação, que dela fazem parte integrante.

A acta vai ser assinada pelo presidente e pelo secretário da mesa,
sendo em seguida assinada pela totalidade dos associados presentes,
sendo os estatutos anexos assinados por todos os presentes.

O Presidente: (Assinatura ilegível.)
O Secretário: (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

1 de Julho de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000153890

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE DEGOLADOS

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 � A Associação Juvenil de Degolados, adiante designada por
Associação, é constituída por jovens que comungam dos objectivos
definidos nestes estatutos e constitui-se por tempo indeterminado.

2 � A Associação tem sede na Rua da Junta de Freguesia em De-
golados.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associ-

ados, na base da realização de iniciativas relativas à problemática da
juventude.

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

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, entre
outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre juventude;

b) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integração
social;

c) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-
nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos;

d) Promover e incentivar iniciativas de carácter desportivo, recre-
ativo e cultural divulgado e promovendo os dados históricos do lugar
de Degolados;

e) Promover e incentivar as iniciativas conducentes à protecção e
melhoria da qualidade ambiental e paisagística;

f) Desenvolver junto do poder político e económico regional/local
as diligências para a resolução dos problemas e carências que
condicionam o desenvolvimento sócio-cultural do lugar de Degola-
dos;

g) Na realização destes objectivos a Associação orientará as suas
acções tendo como princípio o diálogo, a participação popular e a
independência relativamente a qualquer grupo político, económico ou
religioso.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 � São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 � A admissão de novos sócios será feita mediante proposta
dirigida à direcção, assinada pelo candidato e por um sócio no gozo
dos seus direitos, e da qual devem constar, os respectivos elementos
de identificação.

3 � A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-
mento considerado lesivo dos interesses da Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 � São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 � Constituem deveres dos sócios;
a) Cumprir as disposições estatutárias das associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom-

nome e engrandecimento;
d) Pagar pontualmente as quotas e outras quantias exigíveis, por

deliberação da assembleia geral;
e) Participar activamente, em termos individuais ou de grupo nos

trabalhos que lhes forem solicitados com vista à prossecução e reali-
zação dos fins da Associação.

CAPÍTULO III

Dos Órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

São órgãos da Associação: a assembleia geral; a direcção; o conse-
lho fiscal.
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ARTIGO 7.º

Assembleia geral

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

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por ano,
obrigatoriamente até 31 de Março para apreciação e votação do rela-
tório e contas da direcção acompanhado do parecer do conselho fiscal,
bem como, do orçamento e plano de actividades para o ano seguinte.

3 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiverem presentes 50% mais um do total dos associados inscri-
tos, com direito de voto. Se à hora marcada não estiverem presentes
o número previsto, a assembleia reunirá com qualquer número de sócios
meia hora depois.

4 � A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária.

5 � Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;
c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável por

proposta da direcção.
ARTIGO 8.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída
por cinco elementos eleitos em lista maioritária.

2 � A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 � Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação.
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos em
lista maioritária.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 � As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos vo-
tos, estando presentes a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias em que é exigível maioria
qualificada de três quartos dos membros presentes havendo quorum, e

para a deliberação sobre a extinção da Associação em que é exigível
maioria de três quartos de todos os sócios.

2 � Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidade

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão, excepto na assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Das eleições

ARTIGO 14.º

Realização das eleições

As eleições fazem-se por listas plurinominais e por escrutínio se-
creto.

ARTIGO 15.º

Listas de candidatura

As listas serão acompanhadas de declaração de aceitação dos res-
pectivos componentes.

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 16.º

Fins lucrativos

A Associação não tem fins lucrativos.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2004. � O Presidente da Junta, Hermenegildo José
Durão Rodrigues 3000153892

ASSOCIAÇÃO DOS DISCÍPULOS DE SERIGNE TOUBA
EM PORTUGAL

Certifico que por escritura de 31 de Agosto de 2004, exarada a
fls. 147 do livro de notas para escrituras diversas n.º 81-D do 1.º
Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário, Celso dos Santos, foi
constituída uma Associação sem fins lucrativos com sede na Rua de
Luciano Cordeiro, 72, 4.º direito, em Lisboa.

O objecto da Associação consiste na prática e difusão dos
ensinamentos e obras de Serigne Touba e a solidariedade social.

Está conforme.

1 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Fazendas Roseiro. 3000153922

ASSOCIAÇÃO DE JOVENS DA FAJARDA

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Natureza e sede

1 � A Associação de Jovens da Fajarda, adiante designada por
Associação, é constituída por jovens até aos 30 anos, que comungam
dos objectivos definidos nestes estatutos.

2 � A Associação tem personalidade jurídica.
3 � A Associação tem sede na Associação Recreativa Cultural e

Desportiva Fajardense, Estrada Nacional n.º 114-3, Rua de Coruche, fre-
guesia da Fajarda, concelho de Coruche, distrito de Santarém com o código
postal 2100-502 Coruche.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação prosseguirá os seguintes objectivos:
a) Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados,

na base da realização de iniciativas relativas à problemática da juventude;
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b) Promover o estudo, investigação e difusão de notícias relativas
aos jovens, cooperando com todas as entidades públicas e privadas
visando a integração social e o desenvolvimento de políticas adequa-
das à sua condição.

ARTIGO 3.º

Atribuições

Com vista à realização dos seus objectivos a Associação tem, entre
outras, as seguintes atribuições:

a) Proporcionar aos associados o acesso a documentação e biblio-
grafia sobre juventude;

b) Organizar grupos de trabalho para a investigação, estudo e aná-
lise de questões juvenis;

c) Editar revistas, jornais ou outros documentos de interesse relevante;
d) Organizar encontros, colóquios, conferências e seminários;
e) Promover a formação dos jovens, tendo em vista a sua integração

social;
f) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e orga-

nismos nacionais e estrangeiros que prossigam os mesmos objectivos.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 � São sócios da Associação todos os que se identificarem com
os objectivos constantes destes estatutos e preencham os requisitos
aqui estabelecidos.

2 � O processo de admissão dos sócios será fixado pela direcção.
3 � A qualidade de sócio pode ser retirada em caso de comporta-

mento considerado lesivo dos interesses da Associação.
4 � São sócios efectivos todos os jovens com mais de 15 anos e

menos de 30 anos.
5 � São sócios não efectivos todos os que tem idade inferior a

15 anos ou superior a 30 anos.
6 � Existem também sócios honorários.

ARTIGO 5.º

Direitos e deveres

1 � São direitos dos sócios efectivos:
a) Eleger e ser eleitos para os corpos gerentes;
b) Participar nas actividades da Associação;
c) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação.
2 � Constituem deveres dos sócios efectivos:
a) Cumprir as disposições estatutárias das associações, bem como

respeitar as deliberações dos seus órgãos;
b) Desempenhar os cargos para que forem eleitos;
c) Zelar pelo património da Associação, bem como pelo seu bom

nome e engrandecimento.
3 � Deveres dos sócios não efectivos:
a) Apoiar de forma voluntária a Associação;
b) Pagar a respectiva quota;
c) Não podem votar ou ser eleitos para os órgãos sociais.
4 � Sócios honorários:
a) São os que praticarem um benefício muito relevante para a

Associação, e comprovada pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 6.º

Órgãos

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

ARTIGO 7.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno
gozo dos seus direitos, maiores de 18 anos e menores de 30 anos.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano e
extraordinariamente, por convocação de um décimo dos sócios.

3 � A assembleia geral será presidida por uma mesa composta por
três sócios, eleita em lista maioritária.

4 � Compete à assembleia geral:
a) Alterar e reformar os estatutos;
b) Aprovar e alterar o seu regimento;

c) Definir as grandes linhas de actuação da Associação;
d) Aprovar o relatório e contas de gerência;
e) Eleger os membros dos órgãos da Associação;
f) Retirar a qualidade aos associados, quando tal seja justificável por

proposta da direcção.

ARTIGO 8.º

Direcção

1 � A direcção é o órgão executivo da Associação, constituída
por cinco elementos eleitos em lista maioritária, maiores de 18 anos
e menores de 30 anos.

2 � A direcção reúne, ordinariamente uma vez por mês e extraor-
dinariamente por convocação de dois dos seus membros.

3 � Compete à direcção:
a) Propor e executar o plano de actividades e o orçamento;
b) Apresentar relatório e contas de gerência;
c) Aprovar o seu regimento;
d) Admitir novos associados;
e) Exercer o poder disciplinar;
f) Apresentar propostas à assembleia geral;
g) Aceitar subsídios, doações, heranças ou legados;
h) Representar a Associação;
i) Exercer as demais competências que a assembleia geral nela de-

legar.

ARTIGO 9.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três elementos eleitos pelo
método de Hondt, maiores de 18 anos e menores de 30 anos.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Elaborar parecer anual sobre o relatório e contas apresentadas

pela direcção;
b) Solicitar à direcção todas as informações consideradas úteis no

normal funcionamento.

CAPÍTULO IV

Bens

ARTIGO 10.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) Subsídios de entidades públicas ou privadas;
b) Produto de venda de publicações próprias;
c) Quotização dos sócios a fixar em assembleia geral;
d) Quaisquer outras receitas que sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições comuns

ARTIGO 11.º

Duração do mandato

A duração do mandato dos órgãos da Associação é de dois anos.

ARTIGO 12.º

Requisitos das deliberações

1 � As deliberações dos órgãos são tomadas à pluralidade dos vo-
tos, estando presentes a maioria do número legal dos seus membros,
excepto para as alterações estatutárias em que é exigível maioria
qualificada de três quartos de todos os sócios.

2 � Sempre que se realizem eleições ou esteja em causa juízo de
valor sobre pessoas, a votação será feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 13.º

Incompatibilidades

Os membros do conselho fiscal não podem exercer funções em
qualquer outro órgão excepto na assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Casos omissos

Em tudo o que for omisso, regulará a lei geral.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2004. � O Presidente da Junta, Ilídio António M.
Serrador. 3000154050
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APEB1/JI � ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA
N.º 1/JARDIM DE INFÂNCIA DE MEM MARTINS

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede, objecto e fins

ARTIGO 1.º

1 � Com a denominação de Associação de Pais da Escola Básica
n.º 1/Jardim de Infância de Mem Martins constitui-se por tempo
indeterminado a presente Associação, adiante designada pela sigla
APEB1/JI.

2 � A APEB1/JI tem sede na Escola EB1/JI de Mem Martins,
freguesia de Algueirão Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da direcção pode ser transferida a sede
para outro local situado nos limites territoriais da freguesia de
Algueirão, Mem Martins.

ARTIGO 2.º

A APEB1/JI por objecto o enquadramento de pais e encarregados
de educação para a sua participação no processo educativo facultado
pela escola.

ARTIGO 3.º

Constituem, nomeadamente, fins da APEB1/JI:
a) Participar, nos termos previstos na lei, na administração e ges-

tão da Escola EB1/JI de Mem Martins;
b) Colaborar com a Escola em actividades circum escolares, ou de

natureza social, sempre que para o efeito seja solicitada;
c) Reflectir e elaborar propostas concretas e exequíveis que visem,

em geral, a efectivação dos princípios e objectivos do sistema
educativo, nomeadamente do acesso à educação e cultura em igualda-
de de oportunidades, da liberdade de aprender e ensinar com tolerân-
cia, do desenvolvimento harmonioso da personalidade dos indivíduos
e valorização da dimensão humana do trabalho e do espírito demo-
crático, pluralista e criativo, preparando os jovens para a interven-
ção na sociedade;

d) Intervir na resolução de quaisquer situações lesivas dos interes-
ses físicos, morais ou cívicos dos alunos;

e) Informar os associados, e os que não sendo pais ou encarregados
de educação, quanto ao funcionamento da escola e da política
educativa.

ARTIGO 4.º

1 � A APEB1/JI exercerá a sua actividade com total independên-
cia da administração do Estado, de partidos políticos, organizações
sociais ou políticas de qualquer natureza ou confissão religiosa.

2 � A APEB1/JI poderá filiar-se, federar-se, colaborar e cooperar
em e com instituições nacionais, regionais, ou internacionais, sem
perda da sua independência, que não prossigam fins contrários aos
seus.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser associados todos os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos que frequentam a Escola EB1/JI de Mem Martins.

2 � Aqueles que deixarem de ter filho ou educando matriculado na
Escola perdem, por esse facto, a qualidade de associado, excepto no
caso previsto no número seguinte.

3 � O associado que sendo titular de algum dos órgãos da APEB1/
JI se encontre na situação prevista na primeira parte do número an-
terior pode manter a sua qualidade de associado até à tomada de posse
de novos titulares.

ARTIGO 6.º

1 � Constituem direitos dos associados, desde que tenham as quo-
tas em dia:

a) Participar e votar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da APEB1/JI;
c) Ser informado das actividades gerais da Associação, podendo

solicitar esclarecimentos à direcção, sempre que o desejem;
d) Requerer a convocação de assembleias extraordinárias nos ter-

mos da alínea 3.ª do artigo 16.º destes estatutos.

ARTIGO 7.º

São, entre outros, deveres dos associados:
a) Contribuir com uma quota anual mínima a fixar pela assembleia geral;
b) Cumprir os estatutos, regulamentos e deliberações dos órgãos;
c) Cooperar nas actividades da associação e contribuir na medida

das suas possibilidades, para a realização dos seus objectivos;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 8.º

1 �São órgãos da APEB1/JI a assembleia geral, presidida pela res-
pectiva mesa; a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações dos órgãos sociais são tomadas por maioria
dos seus titulares presentes às respectivas sessões, tendo o presidente
de cada órgão ou da mesa da assembleia geral, nas deliberações desta,
o direito a voto de desempate.

2 � Salvo disposições da lei ou dos estatutos em contrário os ór-
gãos da APEB1/JI só podem funcionar com a presença da maioria
dos respectivos titulares.

3 � Os titulares dos cargos dos órgãos da APEBl/JI e os associados
na assembleia geral não poderão votar em assuntos que directamente
lhes digam respeito ou nos quais sejam interessados os respectivos
cônjuges, ascendentes, descendentes ou equiparados.

4 � Os associados podem fazer-se representar nas sessões da
assembleia geral nos termos do que vier a ser regulamentado, mas cada
associado só pode representar um outro associado, não sendo
admissível o voto por representação para a eleição dos órgãos.

ARTIGO 10.º

1 � As sessões dos órgãos são convocadas pelo respectivo presi-
dente ou por quem o substituir.

2 � De cada sessão será lavrada a respectiva acta.

ARTIGO 11.º

1 � Os titulares dos cargos da APEB1/JI são civil e criminalmente
responsáveis pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do
mandato.

2 � Ficam exonerados da responsabilidade a que alude o número
anterior:

a) Aqueles que não hajam tomado parte na deliberação;
b) Aqueles que hajam votado contra a deliberação.

ARTIGO 12.º

1 � Os titulares dos cargos sociais são eleitos por meio de lista,
para um mandato de um ano, em sessão da assembleia geral convocada
para o efeito.

2 � Se por demissão, impedimento prolongado ou qualquer outro
motivo, algum órgão ficar sem o número mínimo para poder funci-
onar, entrarão em funções os membros suplentes; se, mesmo assim,
se verificar a falta de número mínimo deverão realizar-se eleições
extraordinárias, para preencher os cargos vagos.

3 � O termo do mandato daqueles que forem eleitos nos termos
do número anterior, coincidirá com o mandato em curso.

4 � A mesa da assembleia geral compete presidir e fiscalizar o
processo eleitoral e manter actualizados os cadernos eleitorais.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral como órgão soberano da APEB1/JI é cons-
tituída pelos associados.

2 � A assembleia geral é presidida pela respectiva mesa.
3 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente,

um secretário e um vogal.

ARTIGO 14.º

Compete à mesa da assembleia geral:
a) Convocar, dirigir os trabalhos das sessões da assembleia geral e

manter o seu bom funcionamento;
b) Conferir posse aos titulares dos cargos dos órgãos sociais.
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ARTIGO 15.º

É da exclusiva competência da assembleia geral:
a) Definir as linhas fundamentais de actuação da APEB1/JI;
b) Eleger e destituir, ocorrendo justa causa, os titulares dos cargos

dos órgãos sociais, actos dos órgãos sociais e funcionar como instân-
cia de recurso das deliberações daqueles.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e extraordinárias.
2 � Ordinariamente, reúne três vezes por ano: de 1 a 15 de Se-

tembro, a fim de proceder à eleição dos titulares dos órgãos sociais;
no mês de Dezembro, a fim de deliberar sobre o plano de actividades
e orçamento para o ano seguinte; até ao dia 20 de Março, a fim de
apreciar e votar o relatório e contas do exercício do ano anterior.

3 � Extraordinariamente, reúne sempre que seja convocada a re-
querimento da direcção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, um
quinto dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 17.º

1 � As sessões da assembleia geral serão convocadas com, pelo
menos 15 dias de antecedência, através de convocatória afixada em
local próprio sito na escola e por carta registada dirigida aos sócios
da APEB1/JI.

2 � Da convocatória constará, obrigatoriamente, indicação do dia,
hora e local e ordem de trabalhos da sessão.

3 � Requerida a convocação da assembleia geral em sessão extra-
ordinária, deve ela ser convocada no prazo máximo de cinco, conta-
dos da recepção do requerimento para ter lugar nos 25 dias seguintes
contados do mesmo facto.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiver presente mais de metade dos associados no pleno gozo dos seus
direitos, ou meia hora mais tarde, com os que estiverem presentes.

2 � A assembleia geral, convocada em sessão extraordinária, nos
termos do disposto no n.º 3 do artigo anterior só poderá funcionar se
estiverem presentes, pelo menos, três quartos dos associados que a
requererem.

ARTIGO 19.º

1 � As deliberações sobre alterações de estatutos exigem o voto
favorável de três quartos do número de associados presentes.

2 � As deliberações sobre extinção, fusão, integração ou cisão da
APEB1/BI exigem o voto favorável de três quartos de todos os asso-
ciados.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 20.º

A direcção é constituída por sete associados: um presidente, um vice-
presidente, um tesoureiro, dois ajudantes de tesoureiro, um secretário
e um vogal.

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Representar a APEBl/JI em juízo e fora dele;
b) Assegurar a efectivação do direito de participar na gestão e

administração da Escola APEB1/JI;
c) Garantir e dirigir a gestão e administração da e impulsionar a sua

actividade;
d) Exercer a acção disciplinar e propor a exclusão de sócio por

motivos disciplinares;
e) Elaborar o relatório e contas do exercício, o orçamento para o

ano seguinte e os planos de trabalho e actividades;
f) Deliberar sobre todas as questões que não sejam da competência

exclusiva dos outros órgãos.

ARTIGO 22.º

1 � A direcção reúne sempre que necessário e pelo menos, uma
vez por mês.

2 � A direcção reunirá sempre que solicitada por pais e/ou encar-
regados de educação, desde que solicitada com a antecedência de cin-
co dias.

ARTIGO 23.º

1 � A APEB1/JI obriga-se pela assinatura de três membros da di-
recção, sendo obrigatórias sempre a presença do presidente e a do
tesoureiro.

2 � Para os assuntos de mero expediente, basta a assinatura de um
dos membros.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 24.º

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

ARTIGO 25.º

1 � Compete ao conselho fiscal, além do disposto na lei e nos
estatutos;

a) Fiscalizar a escrituração, livros e documentos da APEB1/JI,
quando julgue necessário;

b) Dar parecer sobre relatório e contas do exercício.
2 � No exercício das suas atribuições, o conselho fiscal pode so-

licitar a qualquer órgão da APEB1/JI as informações que entenda
necessárias.

ARTIGO 26.º

O conselho fiscal reúne sempre que necessário, e pelo menos uma
vez por ano e é convocado pelo seu presidente ou a requerimento do
presidente da direcção, presidente da mesa da assembleia geral ou de
um quinto dos associados.

SECÇÃO V

Suplentes

ARTIGO 27.º

1 � Os suplentes deverão constar da lista apresentada para o acto
eleitoral e serão sempre em número de três.

2 � Os suplentes só entrarão em funções quando se der a demissão
de algum membro efectivo dos órgãos sociais.

3 � Os suplentes podem participar nas reuniões de direcção.

CAPÍTULO IV

Património

ARTIGO 28.º

São património da APEB1/JI:
a) O produto de quotizações, jóias e demais prestações a que os

associados se obriguem;
b) Os rendimentos de bens próprios
c) As doações, legadas, heranças e respectivos rendimentos de que

seja beneficiária;
d) O produto de subscrições e o das suas actividades;
e) Os subsídios, donativos, comparticipações e financiamentos de

que seja beneficiária;
f) Quaisquer receitas compatíveis com a sua natureza.

CAPÍTULO V

Processo eleitoral

ARTIGO 29.º

1 � A eleição dos corpos gerentes tem lugar entre os dias 1 a 15 de
Setembro.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral fixar o
dia da eleição e convocar a assembleia eleitoral com a antecedência
mínima de 15 dias.

ARTIGO 30.º

1 � A apresentação das listas far-se-á, até cinco dias antes do dia
marcado para a eleição, ao presidente da mesa da assembleia geral.

2 � O presidente da mesa da assembleia geral logo que recebida a
lista regularmente elaborada atribuir-lhe-á uma letra do alfabeto lati-
no, de acordo com a ordem de entrada, correspondendo à primeira
lista a letra «A».

3 � No caso de serem detectadas deficiências na elaboração da lista,
o presidente da assembleia geral notifica o mandatário da lista para o
prazo de 24 horas suprir as irregularidades.

4 � Findo esse prazo o presidente da mesa da assembleia geral
manda afixar as listas candidatas na sede da APEB1/JI e no placar da
Escola.
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ARTIGO 31.º

As listas para cada um dos órgãos sociais têm de ser completas e
com a identificação dos cargos a que os seus elementos se candidatam.

ARTIGO 32.º

1 � Haverá uma única mesa de voto presidida pela mesa da
assembleia geral.

2 � A votação inicia-se à hora para que estiver convocada a
assembleia geral eleitoral e encerra decorridas três horas.

3 � Encerrada a votação procede-se ao escrutínio, proclamando-
se a lista que obtiver a maioria de votos expressos.

CAPÍTULO VI

Destituição dos cargos gerentes, disposições finais
e transitórias

ARTIGO 33.º

1 � A destituição dos corpos gerentes só pode ocorrer em
assembleia geral para convocada e na qual estejam presentes, pelo
menos, um quinto dos associados.

2 � No caso de destituição dos titulares dos cargos de todos os
órgãos ocorrer até ao dia 31 de Março a assembleia geral deve con-
vocar, através do presidente da mesa, a assembleia geral eleitoral para
se reunir nos 30 dias posteriores. Os titulares eleitos mantém-se em
funções até à eleição de Setembro.

3 � Se a destituição ocorrer após a data referida no número ante-
rior, a assembleia geral deve eleger uma mesa provisória da assembleia
geral, bem como uma comissão de gestão para o exercício das fun-
ções da direcção e uma comissão de fiscalização composta cada uma
por três membros que se manterão em funções até à tomada de posse
dos titulares dos corpos gerentes a eleger na assembleia geral eleitoral
de Setembro.

ARTIGO 34.º

1 � Deliberada a extinção da APEBl/JI, compete à assembleia geral
deliberar, igualmente, quanto ao destino dos seus bens e eleger a co-
missão liquidatária.

2 � Os poderes da comissão liquidatária ficam limitados à prática
de actos conservatórios e necessários à liquidação.

ARTIGO 35.º

1 � Os associados fundadores promoverão, para no prazo de 30 dias
a contar da data da publicação dos estatutos em Diário da República,
eleições para os diversos órgãos da Associação.

2 � Até à eleição e tomada de posse dos titulares dos órgãos da
Associação, os associados fundadores constituem-se em comissão
instaladora, com todas as competências da direcção e designam Maria
do Rosário Paiva, Ana Cristina Conceição, Elisa Mana Ferreira, Mana
do Rosário Ribeiro, Beatriz Andrade, Micaela Rodrigues, Sara Maria
Soares, João Manuel Rodrigues Tavares.

Está conforme o original.

23 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154051

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO  JARDIM DE INFÂNCIA E DA ESCOLA DO 1.º CEB, DE
CORDINHÃ.

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação do Jardim de Infância e Escola do 1.º CEB de
Cordinhã. É uma Associação sem fins lucrativos, tem a sua sede no
estabelecimento de ensino de Cordinhã, freguesia de Cordinhã, con-
celho de Cantanhede, e a sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objectivo, assegurar a efectivação dos
direitos e deveres que assistem aos pais e encarregados de educação de
cuidar da educação dos filhos e educandos, em colaboração com a
escola e jardim de infância.

ARTIGO 3.º

1 � Os pais e encarregados de educação das crianças, podem asso-
ciar todos os indivíduos, de ambos os sexos, que se inscrevam e acei-
tem os estatutos e regulamentos.

2 � Os associados podem exonerar-se a qualquer momento, desde
que liquidem as suas dívidas para com a Associação até à data da sua
exoneração, e só podem ser excluídos por falta grave, apreciada pela
direcção e ratificada pela primeira reunião, posterior, da assembleia geral.

3 � Os associados concorrem para o património da Associação com
o seu trabalho e com uma quota anual, fixada e alterada por deliberação
da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal, cujos mandatos terão a duração de um ano e terminarão
com a tomada de posse dos novos órgãos sociais eleitos.

ARTIGO 5.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, competindo ao presidente con-
vocar a assembleia e dirigir os trabalhos.

2 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, duas vezes por ano,
sendo uma delas para aprovação do relatório e contas referentes ao
ano anterior.

3 � A assembleia geral reunirá, extraordinariamente, sempre que, para
o efeito, a direcção ou sete associados o solicitem ao seu presidente.

4 � A competência e a forma de funcionamento da assembleia
geral são as prescritas nas disposições legais aplicáveis e no regula-
mento a aprovar.

ARTIGO 6.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presiden-
te, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 � Compete à direcção a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar da Associação, bem como a sua representação em
juízo e fora dele.

3 � Constará do regulamento interno a forma e periodicidade das
suas reuniões.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.
2 � Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos administrati-

vos e financeiros da direcção, verificar as contas e relatórios, e dar
parecer sobre os actos que impliquem aumento de despesas ou dimi-
nuição de receitas sociais.

3 � Constará do regulamento interno a forma e periodicidade das
suas reuniões.

ARTIGO 8.º

1 � A eleição dos membros dos órgãos sociais será feita por es-
crutínio secreto e pela maioria dos associados presentes na assembleia
convocada para o efeito.

2 � A forma e o prazo para apresentação das candidaturas, bem
como a data das eleições, constarão do regulamento interno.

ARTIGO 9.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim
de Infância e Escola do 1.º CEB só poderá ser dissolvida em assembleia
geral, expressamente convocada para o efeito, pelo voto favorável
de três quartos do número de sócios existentes.

2 � A assembleia que votar a dissolução estabelecerá o destino a
dar ao património social.

ARTIGO 10.º

As receitas da Associação deverão ser depositadas em conta bancária.

ARTIGO 11.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege o regulamento interno.

Conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154052

APEB-TORREIRA � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARRE-
GADOS DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO
DE TORREIRA, FREGIM � AMARANTE.

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola do
Ensino Básico de Torreira, Fregim, também designada abreviadamente
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por APEB-Torreira, congrega e representa pais e encarregados de
educação da Escola EB1 da Torreira.

ARTIGO 2.º

A APEB-Torreira é uma instituição sem fins lucrativos, com dura-
ção ilimitada, que se regerá pelos presentes estatutos e, nos casos
omissos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A APEB-Torreira tem a sua sede social na Escola EB1 da Torreira,
na freguesia de Fregim, concelho de Amarante.

ARTIGO 4.º

A APEB-Torreira exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da APEB-Torreira:
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) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana.

ARTIGO 6.º

Compete à APEB-Torreira:
a) Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

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

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

de projecto 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.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da APEB-Torreira os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados na Escola e que voluntariamente se inscre-
vam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEB-
Torreira.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

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

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

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

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da APEB-Torreira: a assembleia geral, o conse-
lho executivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

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

ARTIGO 15.º

a) A assembleia geral reunirá em sessão ordinária 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 da direcção ou do conselho fiscal
ou por petição subscrita por, pelo menos, 20 associados no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da jóia e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

cia;
e) Apreciar e votar a integração da APEB-Torreira em federações

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

apreciação.

ARTIGO 19.º

A APEB-Torreira será gerida por um conselho executivo constitu-
ído por cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um te-
soureiro, 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 APEB-Torreira;
b) Executar as deliberações da assembleia geral;
c) Administrar os bens da APEB-Torreira;
d) Submeter à assembleia geral o relatório de actividades e contas

anuais para discussão e aprovação;
e) Representar a APEB-Torreira;
f) Propor à assembleia geral o montante das 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 da direcção;
b) Verificar, periodicamente, a legalidade das despesas efectuadas e

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

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

A APEB-Torreira só fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo obrigatória a do presidente ou do tesou-
reiro.

ARTIGO 27.º

As disponibilidades financeiras da APEB-Torreira serão obrigatori-
amente depositadas num estabelecimento bancário, em conta própria
da Associação.

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da APEB-Torreira, depois de sa-
tisfeito 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 APEB-Torreira principia em 1 de Outubro e ter-
mina em 30 de Setembro.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

1 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154053

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM DE INFÂNCIA DA CALE DA VILA N.º 2

Estatutos

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância da Cale da Vila n.º 2, da Gafanha da Nazaré, concelho de
Ílhavo, adiante designada por Associação, constitui uma instituição
sem fins lucrativos, com sede na referida escola, reger-se-á pelos pre-
sentes estatutos e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por objectivo congregar, coordenar, dinamizar,
defender e representar os pais e encarregados de educação dos alunos
do Jardim de Infância da Cale da Vila n.º 2, assegurando a efectivação
do direito e do cumprimento do dever que lhes assiste de orientarem
e participarem activamente na educação integral dos seus filhos e/ou
educandos.

ARTIGO 3.º

São membros efectivos os pais e encarregados de educação dos alu-
nos do Jardim de Infância da Cale da Vila n.º 2, que nela voluntaria-
mente se inscreverem.

ARTIGO 4.º

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 5.º

A assembleia geral é constituída por todos os membros efectivos e
a respectiva mesa é constituída pelo presidente, vice-presidente e
secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Ao conselho executivo incumbe gerir a Associação e é constituído
pelo presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e três vogais,
eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

O conselho fiscal é constituído pelo presidente, vice-presidente e
secretário, eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A Associação obriga-se financeiramente por, pelo menos, duas
assinaturas de entre as do presidente, secretário e tesoureiro do con-
selho executivo.

ARTIGO 9.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais eleitos em assembleia
geral é de um ano.

ARTIGO 10.º

Nos casos omissos dos presentes estatutos observar-se-á o disposto
na lei geral e no regulamento interno aprovado em assembleia geral,
o qual regulará também o processo eleitoral.

Conforme o original.

1 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154057

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA 1 DE CASCONHA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, duração, sede, natureza e objecto

ARTIGO 1.º

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Básica
1 de Casconha, adiante designada por Associação congrega e repre-
senta pais e encarregados de educação da Escola Básica 1 de Casconha.

ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e a sua sede na Escola Básica
1 em Casconha, 3040-756 Cernache.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma Associação voluntá-
ria e é independente do Estado, de credos religiosos de partidos polí-
ticos e de quaisquer outras instituições ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto:
1 � Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e

encarregados de educação no acompanhamento do projecto escolar
de todos os educandos, seja este o da escola ou integrado em projec-
tos conjuntos com outras escolas ou instituições.

2 � Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a
participação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento
da actividade escolar e associativa.

3 � Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as
acções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento da escola, no sentido de obter a resolução de proble-
mas relacionados com a educação integral dos educandos bem como
das condições globais de higiene e segurança das áreas envolventes.

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

ARTIGO 5.º

Compete à Associação
1 � Pugnar pelos justos e legítimos interesses dos alunos na sua

posição relativa à escola e à educação e cultura.
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2 � Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreen-
são e colaboração entre todos os membros da escola.

3 � Colaborar no aproveitamento dos tempos livres dos alunos
bem como dos membros da Associação, de forma a contribuir para a
melhoria da qualidade de vida e funcionamento da escola.

4 � 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, podendo
para isso, esta Associação filiar-se em organizações nacionais e regi-
onais similares, devendo esta decisão ser ratificada em assembleia geral.

5 � Organizar ou participar em actividades extra-escolares de apoio
ao projecto educativo ou que promovam novos sentidos de educação,
induzindo valores sociais que tenham em conta a cooperação, parti-
cipação, motivação e cidadania.

CAPÍTULO II

Dos associados, seus direitos e deveres

ARTIGO 6.º

1 � A Associação é constituída pelas categorias de associados efec-
tivos, não efectivos e de mérito:

a) Serão sócios efectivos os pais e encarregados de educação dos
alunos da Escola, que se inscrevam na Associação;

b) Serão sócios não efectivos os amigos da escola que, de alguma
forma, estejam ligados ao sistema educativo ou à comunidade e os
pais de educandos que tenham frequentado a escola;

c) Serão sócios de mérito, as pessoas individuais e colectivas que
sejam julgadas merecedoras dessa honra, por atributos ou serviços
relevantes prestados à Associação.

2 � A admissão dos associados efectivos far-se-á pelo preenchi-
mento do boletim de inscrição e pagamento da respectiva quota.

3 � Os sócios efectivos cujos educandos deixem de frequentar a
escola podem continuar como associados, passando automaticamente
a associados não efectivos, se assim o desejarem.

4 � A admissão de sócios de mérito, por parte da Associação, far-
se-á por proposta da direcção e aceite em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todos os actos da vida da Associação, benefician-

do da actividade que esta venha a promover;
b) Eleger os órgãos sociais da Associação e, a título excepcional,

ser eleitos para esses órgãos desde que essa decisão seja sancionada
pela assembleia geral;

c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extra-
ordinária, nos termos do n.º 4 do artigo 12.º

d) Utilizar os serviços da Associação para a resolução dos proble-
mas relativos aos seus filhos ou educandos, dentro do âmbito definido
no artigo 4.º;

e) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da Associação,
requerer todas as informações que julguem necessárias, devidamente
fundamentadas, e examinar as contas e outra documentação;

f) Propor aos órgãos da Associação as iniciativas que considerem
úteis à prossecução dos seus objectivos, bem como a atribuição de
sócios de mérito.

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Contribuir para a eficácia da Associação;
b) Tomar parte nas reuniões da assembleia geral para que for convocado;
c) Cumprir as decisões tomadas pela Associação, nos termos

estatutários;
d) Exercer com zelo os cargos para que forem eleitos;
e) Contribuir pontualmente com a quota que vier a ser fixada em

assembleia geral.
ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de associado:
a) Os Associados que requeiram, por escrito, a desvinculação.
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias
c) Temporariamente, ou definitivamente aqueles que num prazo a

definir em regulamento interno da Associação não paguem as quotas
que vierem a ser definidas em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais:
1 � A assembleia geral.
2 � A direcção.
3 � O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

1 � Os titulares dos órgãos sociais são eleitos em assembleia geral
para tal convocada, pelo período de um ano, por listas apresentadas
à mesa da assembleia geral cessante.

2 � Será considerada vencedora, a lista que obtenha a maioria dos
votos entrados na urna.

3 � Os membros que não possam estar presentes no acto eleitoral
poderão exercer o seu direito de voto por correspondência. Neste caso,
os boletins de voto serão enviados em carta fechada, com o remeten-
te devidamente identificado, dirigida ao presidente da assembleia ge-
ral, pelo correio, ou depositada na secretaria da escola, até 48 horas
antes da realização do acto eleitoral. A não chegada dos boletins de
voto por correspondência ou a sua não entrega na secretaria da esco-
la à hora determinada implica que não serão considerados os votos,
sendo a responsabilidade inteiramente dos signatários.

4 � Qualquer membro poderá ser eleito por mais de uma vez con-
secutiva e sem qualquer limite.

ARTIGO 12.º

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

2 � A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, consti-
tuída pelo presidente e dois secretários, primeiro e segundo.

a) O presidente da mesa será substituído, na sua falta pelo primeiro
secretário e este pelo segundo.

b) Na falta ou impedimento dos membros da mesa, a assembleia
geral será presidida e secretariada por três associados eleitos pela pró-
pria assembleia.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária no primeiro
período de cada ano lectivo para discussão e aprovação do relatório
das actividades e contas e para a eleição dos órgãos sociais.

4 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido da
direcção, do conselho fiscal ou de, pelo menos da quarta parte dos
associados no pleno gozo dos seus direitos que a deverão requerer por
escrito, indicando os assuntos a tratar.

5 � A convocatória para a assembleia geral será feita pelo presi-
dente através de circulares a enviar aos associados com a antecedên-
cia mínima de oito dias, indicando a data, hora, local e ordem de tra-
balhos.

6 � A assembleia geral destinada a eleição da respectiva mesa, da
direcção e do conselho fiscal será convocada com, pelo menos 30 dias
de antecedência e a convocatória fixará um prazo não inferior a 15 dias
e não superior a 20 para apresentação das candidaturas ao presidente
da mesa da assembleia geral

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

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria dos associados presentes;
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos acasos de alte-

ração dos estatutos;
c) Maioria de três quartos do número total de associados no caso

de dissolução da Associação;
d) A deliberação sobre a dissolução da Associação poderá ser to-

mada pela maioria de três quartos dos sócios presentes em assembleia
geral se não for possível obter a maioria prevista na alínea c) deste
artigo após três assembleias gerais para o efeito reunidas.

ARTIGO 15.º

Compete à assembleia geral:
1 � Aprovar e alterar os estatutos.
2 � Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais.
3 � Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal.
4 � Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da

direcção.
5 � Apreciar e votar a integração da Associação em federações e/

ou confederações de associações similares.

ARTIGO 16.º

A direcção é o órgão executivo e é constituída por um número
ímpar de membros, num mínimo de cinco, que elegerão entre si um
presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um
vogal.
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ARTIGO 17.º

À direcção compete:
1 � Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os

estatutos e as deliberações da assembleia geral.
2 � Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da

Associação assim como os regulamentos internos considerados ne-
cessários à actividade da Associação, nomeadamente o eleitoral.

3 � Elaborar o relatório e contas da Associação.
4 � Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamentos

da Associação.
5 � Requerer a convocação das assembleias gerais.
6 � Admitir e exonerar associados nos termos destes estatutos.
7 � Propor à assembleia geral o montante de quota a fixar para o

ano seguinte.
8 � Representar a Associação em juízo e fora dele, podendo, para

o efeito, nomear substituto.

ARTIGO 18.º

1 � A direcção reunirá mensalmente e sempre que o presidente ou
a maioria dos seus membros o solicite, sendo obrigatória, para qual-
quer deliberação, a presença da maioria dos seus membros.

2 � As deliberações da direcção serão sempre tomadas por maio-
ria de votos dos membros presentes.

3 � A Associação só se obriga pela assinatura conjunta do presi-
dente da direcção e de outro membro deste órgão social, sendo a do
tesoureiro obrigatória, sempre que se trate de questões de natureza
financeira.

ARTIGO 19.º

O conselho fiscal é constituído por três membros, um presidente e
dois vogais.

ARTIGO 20.º

Ao conselho fiscal compete:
1 � Dar parecer sobre o relatório de actividades e contas da direcção.
2 � Verificar, periodicamente a legalidade das despesas efectuadas

e a conformidade estatutária dos actos da direcção.
3 � Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária,

quando julgar conveniente.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
trimestre e extraordinariamente sempre que for necessário, por
convocatória dos seu presidente.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 22.º

1 � Constituem receitas da Associação, nomeadamente.
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações;
d) Quaisquer outros rendimentos eventuais.
2 � Todas as receitas destinam-se a ser utilizadas na prossecução

dos objectivos da Associação.
3 � As disponibilidades financeiras da Associação serão obrigato-

riamente depositadas num estabelecimento bancário, em conta pró-
pria da Associação.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 23.º

1 � A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por
deliberação da assembleia geral, conforme alínea d) do artigo 14.º dos
presentes estatutos.

2 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino
que a assembleia geral fixar, o qual será obrigatoriamente de interesse
social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

O ano social da Associação principia em 1 de Setembro e termina
a 31 de Agosto.

ARTIGO 25.º

Os cargos dos órgãos sociais terão a duração de um ano sendo o seu
exercício gratuito.

ARTIGO 26.º

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

Conforme o original.

3 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154059

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA EB1 N.º 4 DO FEIJÓ

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1 n.º 4 do
Feijó, congrega e representa os pais e encarregados de educação dos
alunos. Tem duração ilimitada e sede na Escola Básica 1 n.º 4 do Feijó.

ARTIGO 2.º

Objectivos

A Associação dinamizará iniciativas escolares e extra-escolares,
nomeadamente a ocupação dos tempos livres dos alunos da escola,
numa perspectiva do desenvolvimento integral da criança.

ARTIGO 3.º

Associados

Podem ser membros desta Associação os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola Básica 1 n.º 4 do Feijó, que voluntari-
amente se inscrevam na Associação.

Excepcionalmente poderão ser constituídos como sócios honorá-
rios, todas as pessoas que através de donativos dêem contribuição
relevante para a realização dos fins da instituição, como tal reconhe-
cida e proclamada pela assembleia geral.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal esti-
pulada em assembleia geral.

Os encarregados de educação cujos educandos frequentem o ATL,
obrigam-se ao pagamento da mensalidade estipulada em assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1 � Honorários e efectivos:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária;
c) Dar o seu contributo na dinamização das actividades da Asso-

ciação;
d) Usufruir dos benefícios e iniciativas criadas no âmbito da Asso-

ciação.
2 � Efectivos: são ainda direitos dos sócios efectivos, eleger e ser

eleito para os órgãos sociais.

ARTIGO 5.º

Deveres dos associados

São deveres dos associados:
1 � Comparecer às reuniões da assembleia geral.
2 � Observar as disposições estatuárias, regulamentos e as delibe-

rações dos corpos gerentes.
3 � Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos para

que foram eleitos.
4 � Pagar as suas mensalidades ou quotas de acordo com o estipu-

lado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Perda da qualidade de sócio

Os pais e encarregados de educação cujos filhos deixem de frequen-
tar a Escola Básica 1 n.º 4 do Feijó perdem automaticamente a quali-
dade de sócios, logo que tal acto se verifique.
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Deixam ainda de ser sócios, os sócios que não efectuarem o paga-
mento da quota ou das respectivas mensalidades, ou que tenham pre-
judicado materialmente a instituição.

ARTIGO 7.º

Exclusão de sócios

Poderão ser excluídos pela assembleia geral, sob proposta do con-
selho executivo, os sócios que pratiquem actos lesivos aos interesses
e bom nome da Associação e os que pelo seu comportamento contri-
buam para a criação de um mau ambiente na escola.

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais � composição e funcionamento

1 � Assembleia geral:
a) É constituída por todos os associados no pleno gozo dos seus

direitos;
b) A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e

dois secretários;
c) Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia

geral por outros sócios, bastando para prova dos poderes de represen-
tação a apresentação de procuração dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral, a quem deverá ser entregue até ao início da reunião;

d) A eleição será feita por escrutínio secreto;
e) Para a realização da assembleia geral, em primeira convocatória,

é necessária a presença de pelo menos metade do total do número de
sócios. No caso de isso não se verificar, poderá a mesma assembleia
geral efectuar-se em segunda convocatória, 15 minutos depois, com
qualquer número de sócios;

f) À assembleia geral cabe deliberar sobre a adesão ou filiação da
Associação em uniões ou federações de associações de pais e encarre-
gados de educação;

g) À assembleia geral cabe a aprovação dos regulamentos necessá-
rios ao bom funcionamento interno da Associação, para além da
competência estabelecida por lei e nestes estatutos;

h) A assembleia geral reunirá ordinariamente, convocada pelo con-
selho executivo, duas vezes em cada ano: uma primeira nos primeiros
30 dias após a abertura do ano escolar, para a eleição dos órgãos so-
ciais e para a discussão do relatório e contas e do balanço anual apre-
sentados pelo conselho executivo, a outra antes do período de férias
da Páscoa;

l) A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando convocada
pelo presidente do conselho executivo, pelo presidente do conselho
fiscal, ou quando requerido por um número mínimo de 10% de sócios.

2 � Conselho executivo:
a) É composto por cinco associados, desempenhando um as fun-

ções de presidente, outro as de vice-presidente, um terceiro as de
secretário, um quarto as de tesoureiro e um quinto as de vogal;

b) Compete-lhe a gerência social, administrativa, financeira e dis-
ciplinar da Associação.

3 � Conselho fiscal:
a) É composto por três associados, um dos quais será o presidente,

sendo os outros dois vogais;
b) Compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direc-

ção e verificar as suas contas e relatórios. Reunirá com a periodicidade que
entenda conveniente.

ARTIGO 9.º

Eleições

1 � As eleições deverão ser convocadas para os 30 dias seguintes
ao dia de abertura do ano lectivo.

2 � As eleições deverão ser convocadas com 14 dias de antece-
dência em relação ao acto eleitoral.

3 � As listas concorrentes deverão dar entrada na associação de
pais até às 20 horas do 7.º dia após a convocatória.

4 � As listas deverão conter as nomeações pessoais para os car-
gos a que concorrem.

5 � As listas deverão ser acompanhadas de um plano de activida-
des para o ano lectivo a que concorrem.

6 � Apenas poderão concorrer aos cargos para os corpos sociais
associados da Associação.

ARTIGO 10.º

Regime financeiro

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, autono-
mia administrativa e financeira e rege-se pelos presentes estatutos e
pela lei geral.

ARTIGO 11.º

Disposições gerais

Esta Associação pode filiar-se, por deliberação da assembleia geral,
em organizações nacionais e supra nacionais cujos carácter e âmbito

possam contribuir para a defesa dos direitos dos pais quanto à educa-
ção dos filhos (artigo 36.º da Constituição da República Portuguesa).

ARTIGO 12.º

Extinção

Para dissolução da Associação são necessários os votos favoráveis
de três quartos dos sócios efectivos no pleno gozo dos seus direitos.
Neste caso os bens eventualmente existentes reverterão a favor da
Escola Básica 1 n.º 4 do Feijó.

ARTIGO 13.º

Património da Associação

É constituído pela quotização dos associados cujo montante será
fixado em assembleia geral e ainda por quaisquer donativos ou subsí-
dios que eventualmente, venham a ser feitos por qualquer entidade.

ARTIGO 14.º

Alterações dos estatutos

Qualquer alteração a estes estatutos só poderá ser efectuada com a
votação a favor de pelo menos três quartos dos sócios e em assembleia
geral, convocada para o efeito.

ARTIGO 15.º

Casos omissos

No que estes estatutos estejam omissos, rege a vontade soberana
da assembleia geral, em conformidade com as leis em vigor.

ARTIGO 16.º

Transitório

Constituem a comissão de instalação, Paulo Nuno Cordeiro Gon-
çalves Pires, com o bilhete de identidade n.º 6990563 de 29 de No-
vembro de 2000, do Arquivo de Lisboa, como presidente; Pedro Jor-
ge da Conceição Silva, com bilhete de identidade n.º 6470963 de 16 de
Outubro de 2000, do Arquivo de Lisboa, como 1.º secretário; Gervásio
José Alves Nogueira, com bilhete de identidade n.º 8167080 de 11 de
Maio de 2005, do Arquivo de Castelo Branco, como 2.º secretário;
Dora Cristina Mendes Gonçalves Cordeiro Pires, com o bilhete de
identidade n.º 7345298 de 29 de Novembro de 2000, do Arquivo de
Lisboa; Isalinda da Cunha, com o bilhete de identidade n.º 10324289 de
2 de Janeiro 2002, do Arquivo de Lisboa, que cessará funções imedi-
atamente à tomada de posse dos órgãos sociais eleitos em eleições
que se deverá realizar até 31 de Outubro de 2004.

Estatutos aprovados em 25 de Maio de 2004 em assembleia geral
de pais e encarregados de educação convocada para o efeito.

Conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154063

FEDERAÇÃO REGIONAL DAS ASSOCIAÇÕES
DE PAIS DE AVEIRO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, natureza e âmbito

ARTIGO 1.º

Denominação

A Federação Regional das Associações de Pais de Aveiro adiante
designada por Federação, continuadora dos ideais e da acção do Secre-
tariado Regional de Aveiro do Secretariado Nacional das Associações
de Pais (SNAP), passa a reger-se de harmonia com a lei e pelos pre-
sentes estatutos.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Federação tem por objecto congregar, coordenar, dinamizar,
defender e representar, a nível regional, as associações de pais e en-
carregados de educação.
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ARTIGO 3.º

Natureza e âmbito

1 � A Federação é membro da Confederação Nacional das Asso-
ciações de Pais, adiante designada por Confederação, e adopta, por
isso, o seu ideário, declaração de princípios, objectivos e directrizes.

2 � A Federação constitui-se, de harmonia com o artigo 35.º dos
presentes estatutos, com âmbito regional numa estrutura federada de
associações de pais e encarregados de educação e sem fins lucrativos.

3 � A Federação exerce as suas actividades independentemente de
qualquer ideologia política ou religiosa, respeitando as diversas cor-
rentes de opinião e os padrões de direito natural reconhecidos pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem.

4 � A Federação salvaguardara sempre a sua independência em
relação a quaisquer organizações oficiais ou privadas, fomentando a
colaboração efectiva entre todos os intervenientes no processo
educativo.

5 � A Federação poderá exercer actividades que, não dizendo
respeito a aspectos meramente educativos, se relacionem com estes e
com a defesa e apoio da instituição familiar, o que pode fazer em
cooperação com outras confederações, federações ou associações, que
se proponham objectivos afins.

6 � Na prossecução dos seus objectivos, e mediante deliberações
das assembleias gerais da Federação e da Confederação, a Federação
pode integrar-se em organizações nacionais e supranacionais, com
finalidades convergentes ou complementares, com elas celebrar acor-
dos ou, por qualquer forma, delas receber apoio ou apoiá-las.

ARTIGO 4.º

Sede e duração

1 � A sede da Federação é em Aveiro, na Rua de José Estêvão, 30.
2 � A Federação durará por tempo indeterminado.
3 � A sede poderá ser mudada por deliberação do conselho

executivo.

CAPÍTULO II

Dos deveres da Federação

ARTIGO 5.º

São deveres da Federação:
1 � Incentivar a criação das associações de pais e a sua dina-

mização.
2 � Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de educa-

ção, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de primeiros
e principais educadores.

3 � Defender os interesses morais, culturais e físicos dos educandos.
4 � Intervir no estudo e resolução, dos problemas respeitantes à

educação.
5 � Pugnar pela dignificação do ensino em qualquer dos aspectos

de qualidade, eficiência, disciplina e respeito pelos valores humanos
em geral.

6 � Participar, na parte que lhe compete, na definição de uma
política de juventude.

7 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social.

CAPÍTULO III

Dos membros

ARTIGO 6.º

Membros da Federação

1 � São membros efectivos da Federação:
a) Como membros simples as associações de pais e encarregados

de educação, a seguir mencionados como associações, criadas no âmbito
dos estabelecimentos do ensino oficial, particular ou cooperativo, com
estatutos constantes de escritura pública, que tenham órgãos sociais
eleitos, desde que inscritos na Confederação;

b) Como membros colectivos as federações concelhias das associ-
ações de pais e encarregados de educação, devendo estas últimas estar
inscritas na Federação.

2 � As associações agrupam-se em núcleos concelhios que pode-
rão, eventualmente, organizar-se em federações concelhias.

3 � Todos os membros simples e colectivos obrigam-se a respei-
tar os presentes estatutos e a declaração de princípios a eles anexa.

4 � A admissão dos membros simples e colectivos faz-se por de-
liberação do órgão executivo da Federação, cabendo eventual recurso
para a assembleia geral da Federação.

ARTIGO 7.º

Direitos dos membros

Constituem direitos dos membros:
a) Participarem ou serem representados nas assembleias gerais da

Federação;
b) Elegeram e serem eleitos para os órgãos sociais da Federação;
c) Beneficiarem do apoio e dos serviços da Federação;
d) Serem mantidos ao corrente das actividades da Federação.

ARTIGO 8.º

Deveres dos membros

1 � São deveres dos membros:
a) Cumprirem as disposições estatutárias e regulamentares;
b) Pagar as quotas e demais encargos financeiros fixados nos ter-

mos dos presentes estatutos;
c) Colaborar nas actividades da Federação e contribuir para realiza-

ção dos seus objectivos e o prestígio da sua actuação;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos.

ARTIGO 9.º

Demissão

Perdem a qualidade de membros por demissão:
1 � Os membros que voluntariamente e de acordo com os seus

estatutos expressem a vontade de deixar de estar filiados e notifi-
quem o órgão executivo da Federação de tal decisão, por carta regis-
tada com aviso de recepção.

2 � Os membros que se dissolverem.

ARTIGO 10.º

Sanções

1 �  O não cumprimento de qualquer dos deveres referidos nos
presentes estatutos ou a violação do estabelecido na declaração de
princípios anexa, obriga o órgão executivo da Federação à aplicação,
consoante a gravidade, de uma das seguintes penas, com possibilidade
de recurso para a assembleia geral da Federação:

a) Advertência;
b) Suspensão até final do ano lectivo;
c) Suspensão por um ano;
d) Suspensa por dois anos;
e) Suspensão até à data de pagamento, das quotas em atraso dos

membros que, tendo em débito as quotas referentes a mais de um ano,
não liquidarem as respectivas importâncias dentro do prazo de 90 dias
a contar da data de notificação pelo conselho executivo ou não jus-
tifiquem no mesmo prazo, a impossibilidade de o fazerem, podendo a
justificação ser aceite ou não pelo conselho executivo;

f) Suspensão por tempo indeterminado até que cesse a causa que
lhe deu origem.

2 � Das sanções aplicadas será dado conhecimento ao conselho
executivo da confederação.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Federação:
a) A assembleia geral;
b) O conselho executivo;
c) O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Constituição da assembleia geral

A assembleia geral da Federação é constituída pelos representan-
tes, devidamente credenciados, de cada um dos membros, no pleno
gozo dos seus direitos.

§ único. Os representantes dos membros suspensos nos termos do
artigo 10.º dos presentes estatutos, podem assistir, sem direito a voto,
à parte da assembleia geral em que os respectivos recursos sejam dis-
cutidos.

ARTIGO 13.º

Constituição da mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e dois
secretários, eleitos na assembleia geral.
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ARTIGO 14.º

Atribuições da assembleia geral

1 � Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos.
2 � Eleger a mesa da assembleia geral, o conselho executivo e o

conselho fiscal de acordo com o artigo 33.º destes estatutos.
3 � Discutir e votar o relatório e contas anuais.
4 � Propor à assembleia geral da confederação a quota mínima

anual a pagar por cada associação.
5 � Fixar a quota mínima a pagar por cada federação concelhia,

que não poderá ser superior à quota de cada associação.
6 � Definir as linhas de actuação da Federação de acordo com os

legítimos interesses dos seus membros, no quadro dos objectivos pre-
vistos nos presentes estatutos.

7 � Decidir dos recursos das sanções previstas nos apresentes es-
tatutos.

8 � Deliberar sob proposta do conselho executivo da Federação
da adesão a organizações nacionais e supranacionais e da sua retirada,
carecendo a aprovação de ratificação por parte da assembleia geral da
confederação.

9 � Discutir e apreciar quaisquer outros assuntos propostos pelos
seus membros e pelo conselho executivo.

10 � Exercer funções que lhe sejam atribuídas pela lei e pelos
presentes estatutos.

11 � Deliberar sobre a extinção da Federação.

ARTIGO 15.º

Competência dos membros da mesa da assembleia geral

1 � Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Diligenciar no sentido de serem enviadas as minutas das actas

das sessões, no prazo máximo de 20 dias, a todos os membros da
Federação.

2 � Compete aos secretários:
a) Coadjuvar o presidente na direcção dos trabalhos;
b) Elaborar as actas das sessões e assiná-las com o presidente;
c) Ocupar-se do expediente a que as sessões derem lugar, nomeada-

mente o envio da minuta das actas das sessões, no prazo máximo de
20 dias, a todos os membros da Federação.

ARTIGO 16.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne em sessão ordinária uma vez por
ano nos primeiros 20 dias do mês de Dezembro e em sessão extraor-
dinária por convocação do seu presidente, a pedido do conselho exe-
cutivo, do conselho fiscal, ou de um terço dos seus membros, no ple-
no gozo dos seus direitos.

2 � A convocação da assembleia geral será feita por carta expedida,
com a antecedência mínima de 15 dias, na qual se indicará o dia, a
hora e o local da assembleia, bem como a respectiva ordem de traba-
lhos, não podendo deliberar sobre matéria estranha à ordem do dia,
salvo se mais de metade dos membros, no pleno gozo dos seus direi-
tos, estiverem presentes ou representados e concordarem com o
aditamento, o qual nunca se aplicará as matérias referidas nos n.os 1 e
11 do 14.º dos presentes estatutos.

3 � A assembleia geral só poderá, funcionar em primeira
convocatória desde que estejam presentes ou representados a maioria
dos seus membros, no pleno gozo dos seus direitos e em segunda
convocatória, meia hora mais tarde, com qualquer número de mem-
bros, se tal constar da convocatória.

4 � É admitida a representação de uma associação de um membro
por outro nas seguintes condições:

a) O representante de uma associação pode representar apenas uma
outra associação além da sua;

b) Cada federação concelhia pode representar todas as associações
nela inscritas, desde que sejam membros da federação regional e envie
representantes suficientes para que cada representante apenas, repre-
sente  no máximo, dois membros;

c) Cada associação a ser representada deve dirigir uma carta ao
presidente da mesa indicando em quem delega a representação.

5 � Cada associação presente ou representada tem direito a um
voto.

6 � As deliberações são tomadas por maioria absoluta aos presen-
tes, salvo nos casos de:

a) Alteração dos estatutos da Federação, para o que se torna ne-
cessário observar uma maioria de três quartos dos membros presentes
ou representados;

b) Extinção da Federação e demissão dos órgãos sociais da Federa-
ção para o que será necessário observar uma maioria de três quartos
do total dos membros no pleno gozo dos seus direitos.

7 � A assembleia geral extraordinária deve ser convocada no pra-
zo máximo de 20 dias, após recebimento pelo presidente da mesa, do
respectivo pedido.

8 � A assembleia geral extraordinária solicitada por um terço dos
membros no pleno gozo dos seus direitos, só poderá funcionar se pelos
menos dois terços dos requerentes estiverem presentes, os quais são
obrigados a permanecer até ao final da sessão.

§ único. Se no final da sessão se apurar que o número de requeren-
tes presente é inferior a dois terços, as deliberações tomadas são nu-
las, salvo ausência, por motivo superveniente, considerado justifica-
do pelo presidente da mesa.

ARTIGO 17.º

Constituição do conselho executivo

1 � A Federação é gerida por um conselho executivo de sete
membros efectivos e, facultativamente, outros tantos suplentes, sen-
do composto por um presidente, quatro vice-presidentes, um secretá-
rio e um tesoureiro.

2 � O presidente e os vice-presidentes serão obrigatoriamente
representantes de associações, podendo o secretário e o tesoureiro
ser representantes de federações concelhias.

3 � Os membros do conselho executivo são eleitos por um ano e
o seu mandato coincida com o ano social da Federação, sem prejuízo
da obrigação decorrente, do disposto no artigo 34.º dos presentes es-
tatutos.

4 � Os representantes da Federação no conselho executivo da
confederação são o presidente e os vice-presidentes pela ordem por
que foram eleitos.

ARTIGO 18.º

Atribuições do conselho executivo

1 � Representar a Federação e em seu nome defender os seus di-
reitos e assumir as suas obrigações.

2 � Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral, criar e
dirigir os serviços da Federação e executar todas as actividades que se
enquadrem no seu objecto.

3 � Elaborar e enviar a todos os membros para divulgação o pla-
no de actividades, o orçamento e o seu regulamento interno, no pra-
zo máximo de 30 dias após a sua primeira reunião de trabalho.

4 � Gerir os bens da Federação e providenciar pela angariação de
receitas.

5 � Deliberar sobre a admissão das associações e federações
concelhias.

6 � Deliberar sobre as sanções a aplicar aos membros.
7 � Apresentar à assembleia geral todas as propostas que julgue

necessárias ou que sejam determinadas pelos estatutos.
8 � Criar e organizar comissões especializadas e grupos de traba-

lho de acordo com os respectivos regulamentos.
9 � Activar os mecanismos necessários para uma informação in-

terna e uma comunicação social eficiente.
10 � Elaborar e submeter à assembleia geral o relatório e contas

anuais para aprovação.

ARTIGO 19.º

Competências dos membros do conselho executivo

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a nível nacional e supranacional a Federação, in-

clusive no conselho executivo da confederação;
b) Coordenar e orientar a actividade do conselho executivo,

diligenciando pela assiduidade e eficiência dos seus membros;
c) Dirigir as reuniões do conselho executivo, assinar as respectivas

actas com o secretário ou visar, em tempo oportuno as mesmas, no
caso de ausência forçada.

2 � Compete aos vice-presidentes:
a) Coadjuvar e substituir o presidente;
b) Representar a Federação no conselho executivo da confedera-

ção, se for caso disso;
c) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que forem

formados.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Estruturar e manter em bom funcionamento o sector financeiro;
b) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Estruturar e manter em bom funcionamento os serviços de se-

cretaria do conselho executivo;
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b) Elaborar e assinar as actas do conselho executivo e delas dar
conhecimento aos membros, no prazo máximo de 10 dias, após a sua
aprovação.

5 � Compete aos suplentes:
a) Coadjuvar os restantes membros do conselho executivo, podendo

para o efeito, participar nas reuniões deste órgão, sem direito a voto;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que forem

formados;
c) Substituir os membros efectivos em caso de permanente suspen-

são de funções, a definir pelo conselho executivo.

ARTIGO 20.º

Funcionamento do conselho executivo

1 � O conselho executivo reúne duas vezes por mês, em sessão
ordinária ou em sessão extraordinária por iniciativa do presidente ou
de, pelo menos, três dos seus membros.

2 � O conselho executivo só poderá deliberar quando estiver pre-
sente a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações são tomadas por maioria, tendo o presidente
ou o seu representante, voto de desempate.

4 � Não são admitidas representações ou procurações de mem-
bros do conselho executivo, noutros membros.

§ único. Os representantes dos membros eleitos para o conselho
executivo, sempre que solicitada a sua presença, deverão comparecer
às reuniões.

5 � O conselho executivo poderá criar um secretariado perma-
nente para funções de expediente.

6 � O conselho executivo poderá admitir pessoal remunerado, por
contrato ou a título eventual.

ARTIGO 21.º

Constituição do conselho fiscal

O conselho fiscal e constituído por um presidente e dois vogais,
eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 22.º

Atribuições e competência do conselho fiscal

1 � Verificar periodicamente a regularidade das contas, quer no
seu aspecto contabilístico quer na sua correspondência com a situa-
ção real.

2 � Emitir parecer sobre o plano de actividades e sobre o orça-
mento.

3 � Solicitar a convocação da assembleia geral se verificar a exis-
tência de abusos ou irregularidades em matéria de gestão económica
ou financeira.

4 � Dar parecer sobre o relatório e contas anuais bem como sobre
qualquer outro assunto de ordem económica e financeira.

ARTIGO 23.º

Funcionamento do conselho fiscal

1 � As deliberações são tomadas em sessão.
2 � O conselho fiscal reúne sempre que o desempenho das suas

funções o exigir.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

ARTIGO 24.º

As receitas da Federação compreendem:
1 � As quotizações dos seus membros.
2 � As doações, subvenções e subsídios que eventualmente lhe

sejam atribuídos, nos termos da lei ou dos presentes estatutos.
3 � A Federação entregará à confederação uma comparticipação

fixada pelo conselho executivo da confederação, proporcional à
quotização das associações.

4 � A quota mínima das associações à Federação será fixada em
assembleia geral da confederação.

5 � O pagamento da quota das associações à Federação, pela pri-
meira vez, faz-se logo que sejam consideradas admitidas na confede-
ração, e nos anos seguintes, no mês imediatamente a seguir à fixação
do seu valor pela assembleia geral da confederação.

6 � A quota das federações concelhias reverte integralmente a
favor da Federação.

ARTIGO 25.º

As despesas da Federação compreendem:
1 � Pagamentos relativos a pessoal, material, serviços e outros

encargos necessários à sua instalação, funcionamento e execução das

suas finalidades desde que orçamentalmente previstos e autorizados
pelo conselho executivo.

2 � Pagamentos respeitantes a subsídios, comparticipações ou
outros encargos resultantes de iniciativas próprias ou em ligação com
outras entidades públicas ou privadas, que se integrem no seu objecto,
desde que autorizados pela assembleia geral.

3 � Pagamentos das despesas efectuadas em território nacional ou
no estrangeiro, por membros dos órgãos sociais da Federação, quando
em representação da Federação ou ao seu serviço desde que autoriza-
dos pelo conselho executivo.

ARTIGO 26.º

A Federação obriga-se financeiramente por duas assinaturas, dos
membros do conselho executivo, devendo uma delas ser sempre ou
do presidente ou do tesoureiro.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

1 � A Federação terá um livro de termos de posse que ficará à
responsabilidade do presidente da mesa da assembleia geral.

2 � Cada órgão social da Federação terá um livro de actas.
3 �O conselho executivo terá um livro de caixa, à guarda do tesou-

reiro e por ele escriturado, onde deverão ser registadas todas as recei-
tas e despesas da Federação.

4 � Todos estes livros deverão ser autenticados pelo presidente
da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 29.º

Nenhum representante das associações, eleito para os órgãos so-
ciais da Federação, poderá exercer cargos em organizações congéneres
sem autorização da assembleia geral da confederação.

ARTIGO 30.º

Todos os representantes dos membros eleitos obrigam-se a com-
parecer às reuniões e sessões de trabalho para que forem convocados
e cumprirão todas as suas funções com zelo e nos reais interesses e
objectivo da Federação.

ARTIGO 31.º

Os mandatos conferidos, por eleição têm a duração de um ano e
são passíveis de reeleição.

ARTIGO 32.º

As eleições para os órgãos sociais da Confederação serão sempre
feitas por voto secreto e directo.

ARTIGO 33.º

1 � A eleição para a mesa da assembleia geral, o conselho execu-
tivo e o conselho fiscal, efectua-se mediante a apresentação de listas
entre os membros presentes ou representados na assembleia geral.

2 � Haverá listas separadas para cada um órgãos sociais da Federação.
3 � Só serão aceites as listas que indiquem, para cada órgão, os

nomes dos membros candidatos e respectivos representantes, subscri-
tas pelos membros delas constantes e eventuais membros apoiantes.

4 � As listas deverão ser endereçadas ao presidente da mesa da
assembleia geral de modo a serem recebidas até às 21 horas da ante-
véspera do dia marcado para a assembleia geral eleitoral.

5 � O presidente da mesa da assembleia geral fará divulgar as lis-
tas candidatas pelo menos 24 horas antes do acto eleitoral.

6 � Serão eleitas, ao primeiro escrutínio, as listas que obtenham
mais de dois terços, dos votos dos membros presentes ou representa-
dos na assembleia geral.

7 � Ao segundo escrutínio apenas são admitidas as três listas mais
votadas para cada órgão.

8 � No segundo escrutínio serão eleitas as listas para a mesa da
assembleia geral e para o conselho fiscal que obtenham maior núme-
ro de votos.

9 � Ao segundo escrutínio será eleito presidente, primeiro e quar-
to vice-presidentes, o secretário e tesoureiro do conselho executivo
os propostos pela lista mais votada; segundo vice-presidente o pro-
posto pela segunda lista mais votada desde que tenha obtido, mais de
um quarto dos votos, caso contrário será eleita toda a lista mais vo-
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tada; terceiro vice-presidente o proposto pela terceira mais votada,
desde que tenha obtido, mais de um quarto dos votos, caso contrário
será eleito o proposto pela lista mais votada.

ARTIGO 34.º

Os membros dos órgãos sociais só cessam funções com a posse dos
seus substitutos eleitos, a qual deve ter lugar no prazo máximo de
15 dias a contar da respectiva eleição pela assembleia geral.

§ único. A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa da
assembleia geral cessante, de preferência, no decorrer da mesma.

ARTIGO 35.º

A Federação constitui-se numa região de base administrativa
concelhia.

§ único. A delimitação geográfica de actuação da Federação será
definida pelo conselho executivo da confederação sob proposta da
Federação e das associações e federações concelhias interessadas.

ARTIGO 36.º

Em caso de dissolução da Federação a assembleia geral determinara
o destino a dar aos bens da Federação e designará os seus liquidatários.

ARTIGO 37.º

Nos casos omissos dos presentes estatutos observar-se-á o disposto
na lei geral.

ARTIGO 38.º

Disposições transitórias

1 � Esta Federação assume, pelos seus órgãos sociais, todas as res-
ponsabilidades inerentes ao Secretariado Regional das Associações de
Pais de Aveiro que constituía o Secretariado Nacional das Associações
de Pais (SNAP), de que resulta por transformação, tomando posse de
todos os seus bens e considerando-se titular da sua documentação.

2 � São representantes da Federação até à sua primeira assembleia
geral ordinária a realizar ao abrigo destes estatutos, os outorgantes
desta escritura.

3 � À data da legalização destes estatutos são membros simples
todas as associações do cessante Secretariado Nacional das Associa-
ções de Pais que faziam parte do Secretariado Regional das Associa-
ções de Pais de Aveiro, independentemente de declaração de adesão a
Federação e de liquidação de quotas devidas.

Declaração de princípios

1 � Aos pais e encarregados de educação assiste:
1.1 � O dever e o direito indeclináveis de orientar a educação dos

seus filhos e educandos, dever e direito esses que não podem ser con-
testados nem restringidos sem ofensa dos mais elementares princípi-
os consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem.

1.2 � O direito de serem legalmente representados através de associ-
ações que lhes permitam participar efectivamente na solução dos pro-
blemas pedagógicos, morais e disciplinares dos seus filhos e educandos.

2 � As associações declaram:
2.1 � A sua total independência em relação a quaisquer institui-

ções oficiais e privadas.
2.2 � Que exercerão as suas funções com total isenção partidária

e religiosa, procurando assegurar que a educação dos seus filhos e
educandos se processe segundo as normas do direito natural universal-
mente aceites.

3 � Os problemas da educação devem ser prioritariamente resol-
vidos através do diálogo entre interessados � pais e encarregados de
educação, jovens (que são os seus filhos e educandos), professores (que
são os seus co-educadores) e autoridades competentes (que estão ao
serviço de todos).

Conforme o original.

8 de Setembro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154069 

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS E EN-
CARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE
PAREDES.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins da Federação

ARTIGO 1.º

1 � A Federação das Associações de Pais e Encarregados de Edu-
cação do concelho de Paredes, adiante designada por FAPEP, é cons-

tituída, nos termos da lei, pelas Associações de Pais e Encarregados
de Educação existentes nas Escolas E, B-l, 2 e 3, Secundárias e Jar-
dins-de-infância, públicas, privadas ou cooperativas, da área do con-
celho de Paredes.

2 � A FAPEP é uma instituição sem fins lucrativos, com duração
indeterminada e reger-se-á pelos presentes estatutos.

3 � A FAPEP tem a sua sede na Escola Secundária de Baltar, na
Rua do Areal, 175, freguesia de Baltar, do concelho de Paredes, po-
dendo ser transferida para outro local do concelho de Paredes, por
deliberação de assembleia geral.

4 � A FAPEP poderá filiar-se e ser um membro de pleno direito
de qualquer federação ou confederação de âmbito distrital ou nacional
de associações de pais.

ARTIGO 2.º

A FAPEP tem como objectivos específicos:
a) Congregar, coordenar, dinamizar, defender e representar todas

as associações de pais e encarregados de educação do concelho de
Paredes;

b) Contribuir para uma participação integrada de todos os parcei-
ros responsáveis no desenvolvimento do processo educativo;

c) Pugnar pela dignificação do ensino em todos os seus aspectos,
nomeadamente na qualidade, eficiência, disciplina e respeito pelos
valores humanos em geral, bem como pela igualdade de oportunida-
des no acesso ao ensino e à cultura.

d) Fomentar e colaborar em actividades de carácter pedagógico,
cultural, desportivo e social.

ARTIGO 3.º

1 � A FAPEP intervirá junto dos órgãos de soberania, autoridades
e instituições, nomeadamente as autarquias do concelho, no sentido
de criar possibilidades e de facilitar o exercício das competências,
deveres e direitos, quer da FAPEP, quer das associações suas federadas
e, bem assim, dos pais e encarregados de educação, como primeiros e
principais responsáveis pela educação integral dos seus filhos e
educandos.

2 � A FAPEP exercerá as suas actividades independentemente de
qualquer ideologia política ou religiosa, respeitando as diversas cor-
rentes de opinião e os padrões de direito natural, reconhecidas pela
Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Criança, especial-
mente no que se refere à educação, ciência e cultura.

3 � A FAPEP salvaguardará sempre a sua independência em rela-
ção a quaisquer organizações oficiais ou privadas, mas fomentará sem-
pre a colaboração efectiva entre os vários intervenientes no proces-
so educativo.

4 � A FAPEP poderá exercer actividades que, não dizendo respei-
to a aspectos meramente educativos, se relacionem com eles e com
a defesa e apoio da instituição familiar, o que poderá fazer em coo-
peração com outras entidades, devidamente reconhecidas.

5 � Para a prossecução dos seus objectivos, a Federação pode inte-
grar-se em organizações com finalidades convergentes ou complemen-
tares e com elas celebrar acordos e delas receber apoio ou apoiá-las.

6 � Também nas áreas de prevenção e de segurança a FAPEP
poderá colaborar e organizar acções de sensibilização e formação nesse
sentido.

7 � A FAPEP deve ainda promover a detecção e estudo de pro-
blemas que afectem a comunidade escolar, nomeadamente, através de
inquéritos, reuniões, conferências, colóquios, sessões de estudo, expo-
sições e criação de grupos de trabalho que se considerem necessários
para atingir tais objectivos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 4.º

São membros desta Federação as associações de pais e encarrega-
dos de educação, formalmente constituídas de acordo com a lei, na
área do concelho de Paredes e no âmbito dos estabelecimentos de
ensino oficial, particular, ou cooperativo, desde a data da sua legali-
zação, caso manifestem por escrito essa vontade.

ARTIGO 5.º

Para que a sua adesão se torne efectiva, a solicitação deve fazer-se
acompanhar de cópia da publicação dos respectivos estatutos no Di-
ário da República, ou do competente documento de depósito dos
mesmos na secretaria-geral do Ministério da Educação.

ARTIGO 6.º

1 � A admissão das associações de pais é da competência da direc-
ção, que deve promover os necessários processos administrativos para
a sua adesão.
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2 � Em caso de recusa daquele órgão, a associação tem a possibi-
lidade de recurso para a assembleia geral da FAPEP.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais desta Federação, ou outras reu-

niões para que forem convocados;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da FAPEP;
c) Participar em grupos de trabalho, que venham a ser constituídos

para o exercício de funções inerentes à realização das suas actividades;
d) Beneficiar do apoio e dos serviços de que a FAPEP disponha no

âmbito da observância e prossecução dos seus objectivos;
e) Propor aos órgãos sociais desta Federação, as iniciativas que

considerem úteis para a prossecução das finalidades fundamentais;
f) Ser representado junto de instituições ou entidades administrati-

vas em que a FAPEP possa exercer de alguma forma a sua influência;
g) Examinar na sede da FAPEP a escrita e contas da Federação,

desde que o solicitem à direcção com a antecedência de 15 dias;
h) Requerer a convocação de assembleia geral sempre que enten-

dam haver incumprimento da lei ou dos estatutos, ou por quaisquer
outros motivos que considerem de interesse para a FAPEP, nos ter-
mos do n.º 2 do artigo 18.º

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Comparecer às reuniões, para as quais forem convocados pela

FAPEP;
b) Observar todas as disposições estatutárias e legais, bem como as

deliberações dos corpos sociais;
c) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos e fun-

ções para que forem eleitos ou designados;
d) Pagar com pontualidade as quotizações a que estão obrigados

estatutariamente.

ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de membros da FAPEP:
a) As associações que o manifestem por escrito, em carta registada;
b) As associações que, por incumprimento das disposições legais

ou estatutárias, venham a ser excluídas por deliberação tomada em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos corpos sociais

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos anualmente até ao final de cada
ano civil, em assembleia geral convocada expressamente para o efeito.

2 � Os titulares dos corpos sociais dos associados da FAPEP, após
a tomada de posse nas suas instituições, devem formar as listas con-
correntes ao acto eleitoral desta Federação, as quais deverão ser entre-
gues, até ao primeiro dia útil do mês de Dezembro, ao presidente da
mesa em exercício.

3 � As listas devem conter obrigatoriamente o nome completo dos
representados, órgãos a que se candidatam, as associações que represen-
tam e um número de suplentes nunca superior aos dos efectivos.

4 � Caso não sejam formadas as listas indicadas nos números ante-
riores, dentro do prazo previsto, o presidente da mesa da assembleia geral
convocará os associados, para uma sessão extraordinária, estabelecendo
com eles uma lista consensual que, de imediato, em segunda convocatória,
será colocada a sufrágio aos elementos presentes na mesma.

5 � O mandato inicia-se após a tomada de posse, que será conferida
aos novos membros dos órgãos sociais pelo presidente da mesa da
assembleia geral cessante, tendo a mesma lugar dentro de um prazo
nunca superior a 15 dias.

6 � O exercício de qualquer dos cargos nos corpos sociais é gratui-
to, podendo, no entanto, justificar-se o pagamento de despesas dele
derivadas.

ARTIGO 12.º

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

2 � As deliberações da direcção e do conselho fiscal são tomadas,
nos termos previstos no 171.º, n.º 2, do Código Civil, por maioria
dos presentes, tendo o presidente, além do seu voto, o direito a voto
de desempate.

3 � As deliberações da assembleia geral, sem prejuízo do disposto
n.º 4, do artigo 20.º destes estatutos, são tomadas, nos termos previs-
tos no artigo 175.º, n.º 2, do Código Civil, por maioria absoluta de
votos dos associados presentes.

4 � Nas assembleias gerais cada associação presente só terá direi-
to a um voto nas suas deliberações.

ARTIGO 13.º

Das reuniões dos corpos sociais serão elaboradas sempre as respec-
tivas actas, obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes, com
excepção das actas das assembleias gerais que apenas serão assinadas
pelos elementos da mesa, depois de aprovadas.

ARTIGO 14.º

1 � Os membros dos corpos sociais são responsáveis solidariamente,
por faltas e irregularidades cometidas no exercício dos seus mandatos.

2 � Para além dos motivos previstos na lei, os membros dos cor-
pos sociais ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte nessa deliberação;
b) Tiverem votado contra essa deliberação e o fizerem constar,

através de declaração de voto, da acta respectiva.

ARTIGO 15.º

Quando a direcção ou conselho fiscal se encontrarem em situação
de vacatura de algum dos seus membros, o presidente do órgão em
causa convocará um dos suplentes, pela ordem em que tiverem sido
eleitos, os quais entrarão de imediato em funções.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 16.º

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

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

3 � Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros da
mesa da assembleia geral, competirá a esta eleger os respectivos substitu-
tos, de entre os associados presentes, os quais cessarão as suas funções
após o termo da sessão.

ARTIGO 17.º

Compete à mesa da assembleia geral dirigir, orientar e disciplinar
os trabalhos das suas sessões, representa-la e, designadamente, decidir
sobre quaisquer propostas, requerimentos ou reclamações apresenta-
das, sem prejuízo de recurso nos termos legais.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.
1 � Em sessões ordinárias, obrigatoriamente, uma vez por ano:
a) Durante o mês de Dezembro de cada ano, para eleição dos cor-

pos sociais da Federação; para aprovação do relatório da direcção e
contas de gerência, do plano de actividades e orçamento e, bem as-
sim, dos respectivos pareceres do conselho fiscal. Na sessão deverão
estar presentes os membros cessantes dos órgãos sociais da FAPEP,
aos quais compete a apresentação do relatório, das contas de gerência
e respectivo parecer do conselho fiscal.

2 � Em sessões extraordinárias, por iniciativa do presidente da
mesa, quando requerida pela direcção, pelo conselho fiscal, ou ainda
por um terço dos seus associados, no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 19.º

1 � À assembleia geral compete deliberar sobre todos os assuntos
inseridos na «ordens de trabalhos» e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais da actuação da FAPEP;
b) Eleger e destituir os órgãos sociais;
c) Fixar o valor mínimo das quotas anuais dos associados;
d) Apreciar e votar os relatórios da direcção, as contas de gerên-

cia, os planos de actividade, os orçamentos e os pareceres do conse-
lho fiscal;

e) Aprovar as alterações dos estatutos da FAPEP;
f) Decidir sobre a exclusão de associados, de acordo com o prescri-

to na alínea b) do artigo 9.º;
g) Deliberar sobre a extinção da FAPEP.

ARTIGO 20.º

1 � As assembleias gerais são convocadas com a antecedência de
pelo menos 15 dias, cuja convocatória indicará o local, dia, hora e
ordem de trabalhos, conforme as disposições estatutárias e legais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 231 � 30 de Setembro de 200422 040-(150)

2 � As assembleias gerais reunirão à hora marcada na convoca-
tória, se estiverem presentes mais de metade dos seus associados no
pleno gozo dos seus direitos ou, meia hora depois, em segunda
convocatória, com qualquer número de presenças.

3 � As assembleias gerais extraordinárias, quando requeridas por
um terço dos associados, só poderão reunir se estiverem presentes
75% dos seus requerentes.

4 � As deliberações sobre as matérias previstas nas alíneas e), e g)
do artigo 19.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de pelo
menos três quartos dos associados convocados de acordo com o pre-
visto no artigo 175.º do Código Civil.

ARTIGO 21.º

As deliberações das assembleias gerais são soberanas desde que te-
nham sido discutidas e votadas nos termos legais em vigor, em
assembleia geral regularmente convocada.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 22.º

1 � A direcção é constituída por sete membros, dos quais será um
presidente, um vice-presidente, um primeiro secretário, um segundo
secretário, um tesoureiro, um primeiro vogal e um segundo vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se tornarão
efectivos, à medida que se derem vagas na direcção e pela ordem da
lista em que tiverem sido eleitos.

3 � Cada um dos membros que compõem, a direcção cumprirá as
tarefas ajustadas aos cargos para que foi eleito, ou que lhe sejam atri-
buídas nas suas reuniões.

ARTIGO 23.º

Compete à direcção gerir a FAPEP e representá-la, incumbindo-
lhe designadamente:

a) Dirigir e orientar todas as actividades da Federação em confor-
midade com os estatutos, com a lei e com as deliberações da assembleia
geral;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e as contas de gerência, que serão submetidos ao parecer do
conselho fiscal e apresentadas em assembleia geral para discussão e
aprovação dos associados;

c) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços conside-
rados necessários, bem como escrituração dos livros nos termos da lei
e, bem assim, manter actualizada a listagem de associados da FAPEP;

d) Elaborar e manter actualizado o inventário de património da
FAPEP;

e) Promover o expediente necessário à adesão de novos associa-
dos, ou à sua exoneração, tendo em conta o estabelecido nas alíneas a)
e b) do artigo 9.º;

f) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convocação
das respectivas sessões nos termos estatutários;

g) Criar, organizar e extinguir grupos de trabalho, ou serviços, que
tenham sido considerados necessários para atingir determinados ob-
jectivos desta Federação.

ARTIGO 24.º

A direcção reunirá sempre que for julgado conveniente e, obrigato-
riamente, uma vez por mês.

ARTIGO 25.º

1 � Para obrigar a Federação são necessárias e bastantes duas as-
sinaturas, sendo uma delas, a do presidente ou vice-presidente.

2 � Nas operações financeiras é obrigatória a assinatura do tesou-
reiro.

3 � No caso de mero expediente, bastará a assinatura de qualquer
um dos membros da direcção.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 26.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros, um presi-
dente, um secretário e um vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se tornarão
efectivos, à medida que se derem vagas no conselho fiscal e pela or-
dem da lista em que tiverem sido eleitos.

ARTIGO 27.º

Compete ao conselho fiscal zelar pelo cumprimento da lei, dos
estatutos, das deliberações das assembleias gerais e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração dos livros e docu-
mentos da FAPEP, sempre que o julgar conveniente;

b) Dar pareceres sobre os relatórios, contas da gerência, planos de
actividades e orçamentos, apresentados pela direcção, a fim de serem
submetidos à apreciação e aprovação pelos associados em assembleia
geral;

c) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o julgar convenien-
te, mas sem direito a voto nas suas deliberações;

d) Solicitar à direcção os elementos que considere necessários ao
cumprimento das suas atribuições;

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convoca-
ção das sessões que considere necessárias, nos termos estatutários.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgue necessário e, obriga-
toriamente, duas vezes por ano, dando os respectivos pareceres sobre
os documentos apresentados pela direcção, antes da sua discussão e
aprovação em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 29.º

1 � São receitas da FAPEP:
a) O produto da quotização dos associados;
b) Donativos, subvenções, legados que lhe sejam atribuídos e bem

assim, o produto de realizações e eventos levados a efeito para a
criação de fundos;

c) Outras receitas.
2 � Compete à assembleia geral, por proposta da direcção, delibe-

rar sobre o montante mínimo das quotizações anuais a pagar pelos
associados à FAPEP.

ARTIGO 30.º

Em caso de dissolução da FAPEP, será eleita em assembleia geral
uma comissão liquidatária, que cessará as suas funções após cumprir
as decisões nela tomadas e nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 31.º

Os casos omissos nestes estatutos serão resolvidos em assembleias
gerais, de acordo com a lei vigente para as associações.

Conforme o original.

8 de Agosto de 2004. � (Assinatura ilegível.) 3000154072
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LISBOA
CASCAIS

SOCARNETO COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2677 (Cascais).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263488

MUNDINÁUTICA DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS
DE PESCA E SUBAQUÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 896 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263489

SUPERCEM DISTRIBUIÇÃO DO CACÉM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6579 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício dos anos de 1997, 1998, 1999 e 2000.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263490

REYNALDO H. CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1301 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263491

ESTUDIGESTE EMPRESA DE ESTUDOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5537 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263492

OLEGÁRIO FERNANDES ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8030 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263493

CAMIONAGEM CENTRA DE SANTA SUSANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1146 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263494

INDALUX EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 317 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263495

FITARES URBANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 240 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263496

COMPANHIA DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 588 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263502

4. Empresas � Registo comercial
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LEITARIA CAFÉ JARDIM PARQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5911 (Sintra).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263503

ASSISTÊNCIA AUTO TÉCNICA CENTRAL DE ALGÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2327 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263504

SERRATRADE COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9759 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263507

AKELER 2 � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 492 (Oeiras); número e prestação de contas: 1635/020612.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000263510

AKELER PORTUGAL � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 491 (Oeiras); número e prestação de contas: 1633/020612.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos referentes à prestação de con-
tas do exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Conservadora destacada, Maria Leonor
Baptista e Ferro Pereira. 1000263514

ARQUISEGUROS MEDIADORES E CONSULTORES
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7302 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263515

NORDISK � COMÉRCIO PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 682 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263523

CEC COMUNICAÇÕES E COMPUTADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6463 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263526

CÉSAR & CÉSAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1216 (Oeiras).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263530

GUFITO ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7308 (Cascais).

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Foram depositados os documentos de prestação de contas relativo
ao exercício do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Elisabete
de Rato Patrão de Sousa Freitas. 1000263531
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CABELOS EM PÉ � CABELEIREIRO UNISEXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 21 472 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/040625.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.ª Maria Luísa Vera Candeias, contribuinte fiscal n.º 135003261,
divorciada, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa, residente na Rua da Paz, Vivenda Dantas, em
Matarraque, São Domingos de Rana, Cascais, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 6533506 de 17 de Abril de 1998 emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

2.º Sérgio António Alves Pinto Fernandes, contribuinte fiscal
n.º 225476037, solteiro, maior, natural da Dinamarca, residente na
Rua da Era, 3, no Cacém, Sintra, titular do bilhete de identidade
n.º 11788473 emitido em 16 de Maio de 1996 pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas a sua
firma é Cabelos em Pé � Cabeleireiro Unisexo, L.da tem a sua sede
na Rua do Marquês de Pombal, 95, loja D, no Cacém, freguesia de
Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade por decisão da gerência poderá criar e extinguir
filiais, sucursais, agências, delegações ou outras formas de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto cabeleireiro unisexo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas iguais do valor nominal de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, mesmo que com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, bem como a sua representação, será
exercida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em
assembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já designados gerentes os sócios Maria Luísa Vera
Candeias e Sérgio António Alves Pinto Fernandes.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

§ 3.º A gerência da sociedade poderá constituir procuradores da
mesma bem como os gerentes poderão delegar entre si, no todo ou
em parte os seus poderes de gerência, mas tão só para a prática de
actos certos e determinados.

§ 4.º A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos pela assina-
tura de um gerente ou de um procurador dentro dos precisos termos
da procuração.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
§ único. Nenhum sócio poderá ceder a sua quota a estranhos, total

ou parcialmente, sem que a sociedade em primeiro lugar e os demais
sócios, depois exerçam, querendo o seu direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, até cinco vezes o capital social, assim como efectuar os su-
primentos necessários ao desenvolvimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Salvo nos casos em que a lei prescreva outras formalidades, as
assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2004849266

LINFORD � SOCIEDADE LUSO-INGLESA
DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 924 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/040625.

Certifico que entre: 1) Andew Biglin; 2) «Summercove Limited»;
3) João José Gomes Moutinho; 4) «AI-DA � Sociedade de Investi-
mentos Imobiliários, S. A.», foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma LINFORD � Sociedade Luso-In-
glesa de Investimentos Imobiliários, L.da tem a sua sede na Alameda
do Alto da Barra, 24, rés-do-chão, na freguesia de Oeiras e São Julião
da Barra, concelho de Oeiras, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como podem ser criadas agências, filiais, sucursais ou outra forma de
representação social dentro do território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, gestão, administração
e promoção imobiliária; estudos, projectos, gestão e fiscalização de
obras e empreitadas de construção civil.

3.º

A Sociedade poderá participar por qualquer forma em agrupamen-
tos complementares de empresas, no capital social de outras socieda-
des reguladas ou não por leis especiais, criar novas empresas ou par-
ticipar na sua criação, mesmo que objecto desta ou destas sociedades
não coincida, no todo ou em parte com aquele que a Sociedade esteja
exercendo, podendo ainda a Sociedade associar-se a quaisquer entidades
singulares ou colectivas, ou nelas tomar interesses por qualquer forma.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
24 950 euros representado por quatro quotas, sendo uma no valor
nominal de 9603 euros, uma pertencente à sócia SUMMERCOVE,
Limited, outra no valor nominal de 9703 euros pertencente ao sócio
Andrew Biglin, a terceira, no valor nominal de 5544 euros perten-
cente à sócia AIDA � Sociedade de Investimentos Imobiliários, S.
A, e a quarta no valor nominal de 100 euros pertencente ao sócio
João José Gomes Moutinho.

5.º

A Sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante do décuplo do capital social inicial, desde que
aprovadas por uma maioria qualificada de três quartos dos votos cor-
respondentes ao capital social, e os sócios poderão celebrar com a
Sociedade contratos de suprimentos.

6.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livremente permiti-
da; a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da Socie-
dade, à qual é reservado o direito de preferência em primeiro lugar e
aos outros sócios em segundo lugar.

7.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, compete a Francisco João Antunes Próspe-
ro dos Santos, divorciado, residente na Avenida de Aida, 714 Estoril
e ao sócio João José Gomes Moutinho que ficam desde já nomeados
gerentes, bastando a assinatura de qualquer deles para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos e para a
sua representação em juízo e fora dele, activa e passivamente.

8.º

1 � A Sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de arrolamento, penhora, arresto,

ou por qualquer forma deixar de estar na livre disponibilidade do seu
titular;

c) Quando qualquer sócio em acção contra ele intentada pela
sociedade, dela sair vencido;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 231 � 30 de Setembro de 200422 040-(156)

d) Em caso de divórcio ou separação judicial, se a quota for
adjudicada ao cônjuge não sócio;

e) No caso de morte, falência ou insolvência do seu titular;
f) No caso de violação dos deveres do seu titular para com a

sociedade.
2 � O preço da amortização será o que resultar do último balanço

aprovado.
3 � Aquele valor será pago em seis prestações iguais, mensais e

sucessivas, sem juros, vencendo-se a primeira seis meses após a deli-
beração da amortização.

Está conforme o original.

2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005537772

PRIMESIG � SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 16 923 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/040625.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a denominação PRIMESIG � Serviços de
Informação Geográfica, L.da, e tem a sua sede na Rua do General
Ferreira Martins, 10, 2.º B, em Algés, concelho de Oeiras.

2 � Mediante deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
transferir a sua sede para qualquer outro local, bem como abrir, mudar
ou encerrar quaisquer estabelecimentos, filiais, agências, delegações ou
outras formas de representação social, onde e quando julgar mais
conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação e exploração de serviços
de informação geográfica (SIG), cartografia, topografia e cadastro.
Nessas áreas dedicar-se-á, igualmente, à formação profissional, à ges-
tão de produtos e marcas internacionais, ao trading e à prospecção
de mercados e oportunidades de negócios internacionais, ao aluguer
de equipamentos técnicos e informáticos e sua comercialização,
concessionarização, representação, agência e franchising. Execução
e gestão de projectos de engenharia, a indústria da construção civil e
obras públicas e sua fiscalização, bem como pode acrescer ao mesmo
a gestão da sua própria carteira de títulos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas do valor nominal de 1250 euros,
cada, pertencendo uma ao sócio José Nuno Metelo Nunes Soares da
Paixão, outra ao sócio Vítor Manuel Godinho Vasconcelos Nascimen-
to, outra ao sócio Luís Miguel Metelo Nunes de Moura Marques e
outra quota à sócia Cecília Maria da Cunha Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, fica a cargo dos sócios José Nuno Metelo Nunes Soares da Pai-
xão, Vítor Manuel Godinho de Vasconcelos Nascimento e Luís Miguel
Metelo Nunes de Moura Marques, que desde já ficam nomeados ge-
rentes, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � A sociedade ficará validamente obrigada por qualquer uma das
seguintes formas:

a) Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um gerente e de um mandatário

social, ou ainda as de dois mandatários sociais, quanto a estes dentro
dos limites das respectivas procurações.

3 � É vedado a qualquer gerente ou mandatário assinar em nome
da sociedade quaisquer actos ou contratos que digam respeito a negó-
cios estranhos à mesma, tais como letras de favor, fianças ou avales.

4 � Aos gerentes, tal como aos procuradores da sociedade quando
explicitamente mandatados para o efeito, agindo nos termos do dis-
posto nos números anteriores, são expressamente concedidos plenos
poderes para adquirirem, permutarem ou alienarem quaisquer tipos de
veículos automóveis sujeitos a registo, bem como para praticarem todos
os actos ou formalidades e subscreverem todos os documentos neces-
sários para tais fins.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá adquirir
participações de qualquer espécie, associar-se ou interessar-se, por
qualquer forma, noutras sociedades ou empresas existentes ou a cons-
tituir e, em geral, praticar todos os actos necessários para tais fins.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas, quer entre sócios quer a estra-
nhos, dependerá sempre do consentimento da sociedade que, em pri-
meiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo, terão ainda direito
de preferência na aquisição da quota que se deseje alienar, pelo valor
que lhe corresponder segundo o último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade tem o direito de amortizar quotas nos casos se-
guintes:

a) Por acordo com o próprio sócio que a possuir;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida ou por qualquer

outra forma tenha sido ou tenha de ser arrematada, adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

c) Se a quota for onerada ou dada em garantia ou caução de alguma
obrigação, sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente, ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for de algum modo cedida, no todo ou em parte, com
violação das regras de autorização e preferência estabelecidas no ar-
tigo 6.º

2 � Salvo no caso previsto na alínea a) do número anterior, o
preço da amortização será o que couber à quota segundo o último
aprovado ou, se a sociedade assim o entender, segundo um balanço
especialmente organizado para o efeito.

3 � A amortização considera-se realizada desde a data da assembleia
geral que a deliberar, podendo, em qualquer caso, o pagamento do valor
da quota em causa ser realizado a pronto ou em seis prestações tri-
mestrais e iguais, conforme a mesma assembleia geral decidir.

ARTIGO 8.º

Os resultados aprovados anualmente, depois de retirada a parte
destinada ao fundo de reserva legal e o que a assembleia geral delibe-
rar para quaisquer outros fins sociais, serão divididos pelos sócios na
proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 9.º

1 � Quando a lei não imponha outras formalidades e prazos, a
convocação para as assembleias gerais será feita por cartas registadas,
dirigidas aos domicílios dos sócios e expedidas com, pelo menos, 20 dias
de antecedência.

2 � Os sócios quando forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar nas assembleias gerais por quem indicarem por simples carta,
subscrita pela sua gerência ou administração, ou mediante mandatário
ou mandatários que constituam para o efeito por procuração bastante.

ARTIGO 10.º

Todas as questões emergentes da interpretação, da aplicação ou da
execução deste contrato, suscitadas que, entre sócios quer entre estes
e a sociedade, que não possam ser resolvidas por acordo, serão dirimi-
das no foro da Comarca de Oeiras com expressa preterição de qual-
quer outro.

Está conforme o original.

2003. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus Moita Baptista.
2005529010

SONACIN � SOCIEDADE NACIONAL DE INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 746 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 500745420; inscrição n.º 26; número e data da apresentação: 9/
020701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Facto: Designação dos órgãos sociais, em 14 de Março de 2001.
Prazo: 2001/2003.
Conselho de administração: presidente � Frederico Alberto

Monteiro da Silva, casado, Avenida de Vasco da Gama, 123, 1.º direi-
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to, Cascais; vice-presidente: Paula Isabel de Rattaire Cordo Bulhosa
de Cugnac Dampierre, casada, Rua de Mondariz, 19, Edifício «Jardim
de Sabóia», apartamento 7.º A, Monte Estoril, Cascais; vogais: Luc
Givord, solteiro, Klvenenfeldstrasse, 15 A CH-4127 Birsfelden, Suí-
ça; Maria José Valente Damásio, solteira, Rua de Hintz Ribeiro, 9, 1.º
esquerdo, Queijas, Oeiras; António José Ventuira de Andrade, casado,
Rua de Plácido de Abreu, 8, 5.º direito, Miraflores, Algés.

Fiscal único: Moreira, Valente & Associados, Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Rua do Dr. Ricardo Jorge, 55, 2.º
direito, Porto, representada por José Oliveira Moreira; suplente: Carlos
de Jesus Pinto de Carvalho, casado, (revisor oficial de contas), com a
morada anterior.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2004811250

HLC, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 089/
981229 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504467581;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e datas das apresenta-
ções: 24/040715 e 6/040723.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: Nomeação dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Horácio Luís de Brito

Carvalho; vice-presidente: Jorge Emílio Guerra Raposo Magalhães.
Período: Quadriénio 2003/2006.
Data: 20 de Junho de 2003.
Facto: Nomeação dos restantes membros dos órgãos sociais.
Vogal: Marcos Augusto Coelho Nascimento, casado, Avenida do

Brigadeiro Luiz António, São Paulo, Brasil.
Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, representada por António Gonçalves
Monteiro, Calçada da Palma de Baixo, 6, Lisboa; suplente: João José
Lopes Silva (revisor oficial de contas), Rua da Venezuela, 57, 5.º di-
reito, Lisboa.

Período: Quadriénio 2003/2006.
Data: 10 de Agosto de 2003.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004810190

NOKIA PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 858/
991111 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502494557;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 23; números e
data das apresentações: 38 e 39/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Facto: Designação de vogal do conselho de administração.
Vogal: Alessandro Mondini Branzi, casado, Edifício Plaza II, Quin-

ta da Fonte, Estrada Nacional n.º 294.3, Porto Salvo.
Período: Completar o mandato 2002/2004.
Data: 8 de Maio de 2003.
O membro nomeado Alessandro Mondini Branzi, passou a exercer

as funções de administrador-delegado.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004318171

SOCIEDADE DE TÁXIS EUGÉNIO NUNES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 470 (Cascais); identificação de pessoa colectiva
n.º 504422855; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 76/040216.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 76/030416.
Facto: Cessação de funções de gerente.
Gerente: Zeferina da Encarnação Miranda Nunes.
Causa: Renúncia.
Data: 11 de Abril de 2003.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Correia
dos Santos Neves Galrito. 2004811439

FR � CONSULTORES DE ENGENHARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7483/
920414 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502742577;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Deslocação de sede para a Rua da Actriz Adelina Fernandes, 13, 1.º
direito, freguesia de Linda-a-Velha.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004859784

MOTA-ENGIL
CONCESSÕES DE TRANSPORTE, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 853/
030225 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 506466248;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/20040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 8.º (n.º 3) do contrato social que passa a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 8.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas titulares de acções
nominativas, na proporção da respectiva participação no capital ou
noutra proporção que venha a ser fixada pela assembleia geral, pres-
tações acessórias pecuniárias, gratuitas ou onerosas.

2 � A exigibilidade das prestações previstas no número anterior,
dependerá da deliberação da assembleia geral, que fixará o montante
exigível, a proporcionalidade das mesmas, a respectiva remuneração
quando a ela sujeita e o prazo de prestação, o qual não poderá ser
inferior a 30 dias a contar da comunicação aos accionistas.

3 � Poderão ser exigidas prestações acessórias aos accionistas até
ao montante de 100 000 000 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004821787

CASA DO MARQUÊS, HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6485/
900322 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502342161;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 8/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Recondução dos órgãos sociais.
Triénio: 2004/2006.
Data: 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004897856
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HLC � HOECHST FIBRAS ENERGIA, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12/
980429 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504720040;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Designação do conselho de administração.
Presidente � Adeodato Duarte Nunes Clemente, designado por

HLC � Centrais de Cogeração, S. A.
Vogais: Helena Sofia de Miranda Romão Coelho Palminha

Albuquerque Brás, designado por HLC � Centrais de Cogeração, S. A.;
José Henrique Cordeiro Macedo, designado por Hoechst; Luís António
de Queiroz Lopes Reis, designado por RIBAVERDE � Desenvolvi-
mento de Projectos de Energia, L.da; e Valdemar da Silva Coelho,
casado, Rua do Alto do Montijo, lotes 1 e 2, Carnaxide.

Período: Triénio 2002/2004.
Data: 22 de Setembro de 2003.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004897880

SOLBI � SOCIEDADE LUSOBRITÂNICA
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 971/
040715 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501421971;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato:
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação SOLBI � Sociedade Lusobri-
tânica de Informática, L.da e passa a ter a sua sede em Oeiras, na Rua
do Casal do Canas, 14, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004821795

REISEGURO � MEDIADORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 16 972/
040715 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501432604;
inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 17/040715.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
Foi alterado o artigo 1.º do contrato social que passa a ter a se-

guinte redacção:
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação REISEGURO � Mediado-
res de Seguros, L.da, tendo a sua sede na Rua de Artur Duarte, 1-B,
freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Mariana Madeira
Palma Ruivo Pimenta. 2004897988

LISBOA � 1.A SECÇÃO

ENTREPOSTO COMERCIAL
VEÍCULOS E MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 918; identificação de pessoa colectiva n.º 500098336;
data: 26092000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo da prestação de contas de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

26 de Setembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 1000266219

LISBOA � 2.A SECÇÃO

NUFARM PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9735/011019; identificação de pessoa colectiva n.º 505227673;
inscrição: 13/20031217.

Certifico, que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano que terminou em 31 de
Julho de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Filomena Josefa da
Silva Rosa. 2004268026

HELENA MARIA TEIXEIRA PEDRO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 610/20020823; identificação de pessoa colectiva n.º 505602369;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20020823.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 �A sociedade adopta a firma Helena Maria Teixeira Pedro,
Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua de Santa Marta, 16 A,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a actividade de farmácia.

ARTIGO 3.º

O capital social é 212 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e em espécie, representado por uma quota de igual valor no-
minal pertencente à sócia única Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino
de Teixeira Pedro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da Sociedade pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem numeração, conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a Sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
Sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital de outras sociedades, nos termos permitidos
por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos complementares e
ou empresas não coincida no todo ou em parte com aquele que a
sociedade está exercendo.

Relatório de verificação de entrada em espécie para realização
de capital social por transferência de estabelecimento

1 � Introdução.
Nos termos, e para os efeitos do n.º 1 do artigo 28.º do Código das

Sociedades Comerciais, foi-me solicitado pela Dr.ª Helena Maria Ri-
beiro Gaspar Paulino de Teixeira Pedro, contribuinte n.º 122499557,
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bilhete de identidade n.º 1305344, emitido pelo Arquivo de Identifi-
cação de Lisboa, em 16 de Janeiro de 2001, a verificação da entrada
em espécie que efectuará como realização de parte do capital social
da sociedade unipessoal a constituir com a denominação de Helena
Maria Teixeira Pedro, Sociedade Unipessoal, L.da, contribuinte pro-
visório n.º P505602369.

2 � Capital social.
O capital social da nova sociedade a constituir, será de

212 000 euros, que corresponde à soma da subscrição em espécie efec-
tuada pela Dr.ª Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino de Teixeira
Pedro, no valor de 211 096,10 euros, correspondente a
42 320 968$40, montante este que constitui o valor da totalidade do
património afecto ao estabelecimento comercial designado por Far-
mácia Morais Sarmento, e à entrada em dinheiro de 903,90 euros,
igualmente efectuada pela Dr.ª Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino
de Teixeira Pedro.

3 � Avaliação dos bens.
A realização da parte do capital social, a realizar em espécie, será

efectuada mediante a transferência do estabelecimento comercial de-
nominado Farmácia Morais Sarmento, sito em Lisboa, Rua de Santa
Marta, 16 A-B, que inclui a totalidade do património afecto ao exer-
cício da actividade empresarial do mesmo estabelecimento, constante
do balanço realizado em 30 de Abril de 2001, anexo ao presente re-
latório, do qual faz parte integrante e indissociável que se avalia no
valor líquido total de 211 096,10 euros, correspondente a
42 320 968$40, o alvará de farmácia n.º 2881, registado em 20 de
Abril de 1994, em nome da Dr.ª Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino
de Teixeira Pedro por INFARMED � Instituto Nacional de Farmá-
cia e de Medicamento, do Ministério da Saúde.

4 � Valorização dos bens a integrar no capital social.
O valor total atribuído aos bens a transferir para a sociedade a

constituir, como realização da parte do capital social a realizar em
espécie, de acordo com o conteúdo do ponto 3 do presente relatório,
foi de 211 096,10 euros correspondente a 42 320 968$40.

5 � Transferência do estabelecimento.
O alvará de  farmácia n.º 2881, está registado em 20 de Abril de

1994, em nome da Dr.ª Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino de
Teixeira Pedro, pelo INFARMED � Instituto Nacional da Farmácia
e do Medicamento, do Ministério da Saúde, não havendo qualquer
impedimento conhecido para a sua transferência em favor de uma
sociedade com o objectivo social que está descrito na Cláusula 2.ª,
dos estatutos da sociedade a constituir, de cujo projecto me foi entre-
gue uma cópia.

A titularidade de todos os bens, sujeitos a registo, que passam a
integrar o património da sociedade a constituir, e objecto do presente
avaliação, será transferida para a nova sociedade.

6 � Conclusão.
Tendo em consideração o exposto nos números anteriores do pre-

sente relatório, é minha convicção que o valor atribuído aos bens
transferidos para a nova sociedade como realização de parte do seu
capital social, pela sócia Dr.ª. Helena Maria Ribeiro Gaspar Paulino
de Teixeira Pedro, se encontra correctamente valorizado, pelo que
nada obsta a que seja concretizada a entrada em espécie, referida no
presente relatório, como parte do capital social da sociedade Helena
Maria Teixeira Pedro, Sociedade Unipessoal, L.da

28 de Junho de 2001. � Hélder Tomé Correia da Palma Veiga,
revisor oficial de contas n.º 480.

Conforme o original

20 de Setembro de 2003. � A Escriturária Superior, Maria do
Carmo Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 1000238004

JOÃO MANUEL MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 012/20020116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500568766; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 25 e 26/20040621.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Reinaldo Pedrosa Armindo, por

ter renunciado em 18 de Junho de 2004.
Alteração do contrato quanto aos artigos 3.º, 4.º, 5.º
Capital: 6000 euros.
Teor dos artigos alterados:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 6000 euros e corresponde à

soma de duas quotas iguais do valor nominal de 3000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios António Pereira Gonçalves
Matias e Maria Cristina Simões Carvalho.

4.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.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � É gerente o sócio António Pereira Gonçalves Matias, já de-
signado.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489279

NOVA SCALA � ARQUITECTURA, PLANEAMENTO
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1287/891228; identificação de pessoa colectiva n.º 502268905;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20040622.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 6.º tendo sido

aditado o n.º 3.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 6.º

3 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá sob qualquer
forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, nomeadamente
para formar sociedades, consórcios ou associações em participação,
assim como adquirir e alienar participações no capital social de ou-
tras sociedades.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489309

NOIVAL � ENXOVAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 300/661129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202842; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição
n.º 13 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações: 5, 6,
7/20040622.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes Agripino Cardoso de Sousa e de

Maria de Lurdes Ferreira de Sousa, por terem renunciado em 7 de Abril
de 2004.

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 3.º e 6.º, n.os 1,
2 e 3, e nomeação de gerente.

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrita social e
corresponde à soma de três quotas: uma do valor nominal de
2500 euros e outra do valor nominal de 2400 euros, ambas tituladas
pela sócia Maria Fernanda de Lourdes Brízida de Sousa e outra do
valor nominal de 100 euros titulada pelo sócio Ricardo Filipe Brízida
de Sousa.
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ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for delibe-
rado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � É gerente a sócia Maria Fernanda de Lourdes Brízida de
Sousa.

Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 45 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito pelos só-

cios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 50 000 euros e corresponde
à soma de três quotas: uma no valor nominal de 25 000 euros e outra
no valor nominal de 24 000 euros ambas tituladas pela sócia Maria
Fernanda de Lourdes Brízida de Sousa e outra do valor nominal de
1000 euros titulada pelo sócio Ricardo Filipe Brízida de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489368

FINIMUS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6003/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503556050;
inscrição: 23/20040507.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006480065

NVA � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 5014/940926; identificação de pessoa colectiva n.º 503273066;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 10/20040617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327774

NOVAL � IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4770/940517; identificação de pessoa colectiva n.º 503199800;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 13/20040617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua de São Gens, 3, 1.º esquerdo, fregue-

sia da Graça, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327812

LUSIAM � SOCIEDADE COMERCIAL IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3485/921106; identificação de pessoa colectiva n.º 502879254;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data
das apresentações: 11 e 12/20040617.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Reforço, redenominação do capital e alteração do contrato quanto

ao artigo 3.º
Reforço: 47 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios abaixo

mencionados em 1.º, 2.º e 3.º lugar, com as quantias respectivamente
de 15 666,83 euros, 15 666,83 euros e 15 666,34 euros.

Capital: 71 939,40 euros.
Deslocação da sede para a Avenida de Berna, 5, 2.º, freguesia de

Nossa Senhora de Fátima, Lisboa.
Teor do artigo alterado:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 71 939,90 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas: uma do valor nominal de
22 650 euros, pertencente ao sócio, Hélder da Silva Ribeiro Gomes,
uma do valor nominal de 22 650 euros, pertencente à sócia Maria
Luísa Gomes de Almeida Ribeiro Gomes, uma do valor nominal de
21 153,12 euros, pertencente ao sócio, Nuno Miguel de Almeida Ri-
beiro Gomes e outra do valor nominal de 5486,78 euros, pertencente
ao sócio, Vasco Manuel de Almeida Ribeiro Gomes (bem próprio).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006457659

LAPACAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1413/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502333626;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 1/20040617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de secretária da sociedade e suplente em 4 de Junho de

2004, para o quadriénio em curso 2003/2006.
Secretária: Maria Paula Terra da Motta de Vasconcelos Guimarães,

Avenida de 5 de Outubro, 35, 4.º, Lisboa; suplente; Joana Santos
Marques Paramos Merino, Rua de José Estêvão, 17, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005425842

LAPACAR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1413/900330; identificação de pessoa colectiva n.º 502333626;
inscrição: 22/20040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2005425834

IMOSERVIÇOS � SERVIÇOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1023/891102; identificação de pessoa colectiva n.º 502239735;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 22/20040701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e fiscal único para o triénio

2003/2005, por deliberação de 2 de Setembro de 2003.
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Conselho de administração: presidente � José Carlos Martins
Antunes; vogais: António Manuel Zagalo de Melo Lopes, divorciado,
Rua do Salitre, 136, rés-do-chão, Lisboa; e José Miguel Morais, Rua
de Brito Pais, 6, 2.º direito, Miraflores.

Fiscal único: «Oliveira, Reis & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas», Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50,
3.º, Lisboa; e suplente: José Barata Fernandes, revisor oficial de con-
tas, com o domicílio anterior.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007595494

NEODIFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 624/800903; identificação de pessoa colectiva n.º 501071008;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 20/20040701.

Certifico que foi registado o seguinte:
Reforço de capital e alteração do contrato quanto ao artigo 3.º
Reforço: 30 000 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção das quotas.
Capital: 80 000 euros.
Teor do artigo alterado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
80 000 euros, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma do
valor nominal de 56 000 euros do sócio António Santos Gaspar; uma
do valor nominal de 12 000 euros do sócio Jorge Manuel Antunes
Gaspar; uma do valor nominal de 7500 euros (bem próprio) e uma do
valor nominal de 4500 euros (bem comum) ambas pertencentes ao
sócio Nuno Miguel Antunes Gaspar.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007595419

NEODIFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 624/800903; identificação de pessoa colectiva n.º 501071008;
inscrição: 18/20040617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489104

FORMIAGRO � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 147/800215; identificação de pessoa colectiva n.º 500941750;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 16 e 17/20040621.

Certifico que foi registado o seguinte:
Recondução de secretário da sociedade e do suplente, por delibera-

ção de 20 de Março de 2003, pelo período de três anos.
Secretário: José Maria Rebelo Andrade e Sousa, Rua de Rodrigo da

Fonseca, 149, 4.º direito, Lisboa; e secretária suplente: Clara Moreira
de Campos, com o domicílio anterior.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 5 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327545

NORFIN � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 435/800617; identificação de pessoa colectiva n.º 500963312;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24, inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/20040617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de dois membros do conselho de administração até fi-

nal do mandato em curso quadriénio de 2001/2004 por deliberação de
16 de Novembro de 2001.

Alexandre Carlos de Mello Vieira Costa Relvas, Rua da Imprensa
Nacional, 755, loja, Lisboa; José Joaquim Fragoso, Largo de Pedro
Correia Marques, 3, 4.º esquerdo, Lisboa.

Cessação de funções do administrador José Joaquim Fragoso, por
ter renunciado em 4 de Maio de 2004.

Nomeação de um administrador por cooptação em 20 de Maio de
2004: Ludovico Lázaro Morgado Cândido, Avenida de António
Augusto de Aguiar, 40, 1.º direito, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327766

JOSÉ SOALHEIRO, TERESA CASTRO & ANA PAULA
CALHEIROS, ARQUITECTOS, L.DA, MIGUEL MENANO,
UNIPESSOAL, L.DA, BALONAS � PROJECTOS S. A., ACE.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40/20040520; identificação de pessoa colectiva n.º 506875571;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/20040520.

Certifico que foi constituída um contrato de Agrupamento Com-
plementar de Empresas em epígrafe, que se regerá nos termos e clá-
usulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

O Agrupamento Complementar de Empresas (ACE) tem a deno-
minação de José Soalheiro, Teresa Castro & Ana Paula Calheiros,
Arquitectos, L.da, Miguel Menano, Unipessoal, L.da, Balonas �
Projectos, S. A., ACE, é constituída por tempo indeterminado e tem
a sua sede em Lisboa, na Rua Projectada à Rua três, Edifício A, 3.º A,
1900-796 Lisboa.

CLÁUSULA 2.ª

São membros do Agrupamento as sociedades: José Soalheiro, Tere-
sa Castro & Ana Paula Calheiros, Arquitectos, L.da; Miguel Menano,
Unipessoal, L.da, Balonas  � Projectos, S. A. em partes iguais

CLÁUSULA 3.ª

O objecto social é o de prestação em conjunto de trabalhos de
arquitectura e consultoria.

CLÁUSULA 4.ª

O fim principal da constituição do Agrupamento é dar cumprimento
ao contrato de prestação de serviços celebrado com a empresa PPPS �
Consultoria em Saúde, S. A. para a elaboração de projectos de arqui-
tectura, de edifícios de prestação de cuidados de saúde.

CLÁUSULA 5.ª

O fim acessório do Agrupamento é a realização de lucros, cuja
partilha será feira em partes iguais: um terço para José Soalheiro,
Teresa Castro e Ana Paula Calheiros � Arquitectos, L.da; um terço
Miguel Menano, Unipessoal, L.da, um terço Balonas � Projectos, S. A.

CLÁUSULA 6.ª

1 � A administração do Agrupamento é exercida por três
administradores: José Manuel Duarte Soalheiro titular do bilhete de
identidade n.º 6423000 emitido em 20 de Fevereiro de 2003, pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 161485006, ca-
sado sob o regime de comunhão de adquiridos com Ana Paula Calheiros
Nunes da Cunha; Miguel Cardoso Menano titular do bilhete de iden-
tidade n.º 5039884 emitido em 5 de Agosto de 1999 pelo Arquivo de
Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 161964281, divorciado; Pedro
Teixeira Rego de Oliveira Balonas, titular do bilhete de identidade
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n.º 7379016 emitido em 26 de Março de 2004 pelo Arquivo de Iden-
tificação do Porto, contribuinte n.º 190218924, divorciado, obrigan-
do-se o Agrupamento com a assinatura de dois em conjunto.

2 � O exercício das funções de administrador serão ou não remu-
neradas, de acordo com o deliberado em assembleia geral.

CLÁUSULA 7.ª

Os membros do Agrupamento poderão concorrer isoladamente a
qualquer projecto de arquitectura, engenharia ou planeamento.

CLÁUSULA 8.ª

O Agrupamento não tem capital próprio.

CLÁUSULA 9.ª

O Agrupamento dissolve-se nos termos da lei quando o fim princi-
pal da sua constituição, descrito na cláusula 4.ª, for realizado, no
entanto poderá manter-se para a realização de outros trabalhos, quando
para tal for deliberado por unanimidade.

Os administradores José Manuel Duarte Soalheiro reside na Urba-
nização da Matinha, Rua Projectada à Rua Três, Edifício A, 3.º A,
Lisboa; Miguel Cardoso Menano, na Rua das Chagas, 20, 4.º direito,
Lisboa, e Pedro Teixeira Rego de Oliveira Balonas, na Rua das
Andresas, 326, Porto.

Conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006490737

KEVEL � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3100/920422; identificação de pessoa colectiva n.º 500161437;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 30/20040709.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerentes por deliberação de 28 de Abril de 2004, para

o triénio 2004/2006.
Pedro Manuel Branco Ferraz da Costa, Rua de João Chagas, 36,

Algés, Oeiras; Pedro Manuel Costa Pereira de Freitas, Avenida dos
Estados Unidos da América, 90, em Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2008431797

FINIPATRIMÓNIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7151/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503886718;
inscrição: 16/20040506.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006480057

INTERPUBLIC, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6760/961212; identificação de pessoa colectiva n.º 503775860;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 42/20040622.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas, e alterado do

contrato quanto aos artigos 1.º n.º 1, 3.º, 6.º, 8.º, 11.º n.º 2, e elimi-
nados os artigos 13.º e 14.º

Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação INTERPUBLIC, SGPS,
Unipessoal, L.da, será regida pelo presente contrato de sociedade e
legislação aplicável.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de 4900 euros e outra do valor nominal de 100 euros, pertencen-
tes à sócia The Interpublic Group of Companies Inc.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 8.º

A sócia única poderá fazer-se representar na assembleia geral por
qualquer pessoa, sendo uma carta, um telex ou um telefax dirigido ao
presidente da assembleia geral meio bastante para estabelecer tal re-
presentação.

ARTIGO 11.º

[�]
2 � A sócia única poderá deliberar, com observância da lei aplicá-

vel, a não distribuição de lucros num determinado ano.

(Ficam eliminados os artigos 13.º e 14.º).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489252

FINIPATRIMÓNIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7151/970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503886718;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 3/20040618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedade incorporante: FINIVALOR � Sociedade Gestora de Fun-

dos Mobiliários, S. A., com sede na Avenida de Berna, 10, Lisboa.
Sociedades incorporadas: FINIMUS � Sociedade Gestora de Fun-

dos Imobiliários, S. A., com sede na morada anterior, e
FINIPATRIMÓNIO � Sociedade Gestora de Patrimónios, S. A.

Aumento de capital na sociedade incorporante no montante de
1 100 000 euros, e alteração do projecto.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327901

NACIONAL COMPANHIA INDUSTRIAL
DE TRANSFORMAÇÃO DE CEREAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 7039/19191224; identificação de pessoa colectiva
n.º 500068860; inscrição n.º 39; número e data da apresentação: 3/
20040617.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único para o

triénio de 2004/2006, por deliberação de 10 de Maio de 2004.
Conselho de administração: presidente � José Eduardo Marques de

Amorim; vice-presidente: Rui Manuel de Amorim Silva e Sousa; ad-
ministrador-delegado: Rui de Castro Fontes; vogais: Dionísio José
Cerqueira Correia; Carlos Alberto Diez Botelho.

Fiscal único: Álvaro, Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas; suplente: António Magalhães & Carlos Santos,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327758
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FINIVALOR � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6901/970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503809810;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 4/20040618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedade incorporante: FINIVALOR � Sociedade Gestora de Fun-

dos Mobiliários, S. A.
Sociedades incorporadas: FINIMUS � Sociedade Gestora de Fundos

Imobiliários, S. A., e FINIPATRIMÓNIO � Sociedade Gestora de
Patrimónios, S. A., ambas com sede na Avenida de Berna, 10, Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante no montante de
1 100 000 euros, e alteração do projecto.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327910

FINIVALOR � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6901/970129; identificação de pessoa colectiva n.º 503809810;
inscrição: 17/20040506.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2006480081

FINIMUS � SOCIEDADE GESTORA
DE FUNDOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6003/951222; identificação de pessoa colectiva n.º 503556050;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 5/20040618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação mediante a transferência glo-

bal do património.
Sociedade incorporante: FINIVALOR � Sociedade Gestora de Fun-

dos Mobiliários, S. A.
Sociedades incorporadas: FINIMUS � Sociedade Gestora de Fun-

dos Imobiliários, S. A., e FINIPATRIMÓNIO � Sociedade Gestora
de Patrimónios, S. A., ambas com sede na Avenida de Berna, 10,
Lisboa.

Aumento de capital na sociedade incorporante no montante de
1 100 000 euros, e alteração do projecto.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327928

LUXXUS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 364/20040621; identificação de pessoa colectiva
n.º 506858693; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20040621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUXXUS � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Redondo, 74 B,
freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante, bar e actividades
hoteleiras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio António Jorge
Sambado da Costa Saraiva, outra no valor nominal de 30 000 euros,
pertencente ao sócio Eduardo Jorge da Rocha Ferreira e outra no valor
nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Almas Pais.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será nomeada em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os sócios.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade 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 contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, nos termos da alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, 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.

Conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489341

GROUSE � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 363/20040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506015487;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/20040621.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GROUSE � Comércio de Artigos
de Caça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Ferreira, 30,
cave, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das agências, filiais, delegações, sucursais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, distribuição,
importação e exportação de artigos para o exercício da caça, pesca e
outras actividades de lazer ou desportivas. Consultoria e organização
de eventos na área da caça, pesca e outras actividades de lazer ou
desportivas. Comercialização de artigos e equipamentos via catálogo
e internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares ao
capital até ao montante global de 250 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente pela gerência.

2 � A gerência será nomeada em assembleia geral.
3 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de

dois gerentes.
4 � A sociedade poderá constituir mandatários para a prática de

determinados actos.
ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria simples, em assembleia
geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Sócios e quotas:
1 � Nuno Jaime Gama Lobo de Eça Vilarinho, solteiro, maior,

Avenida de D. Rodrigo da Cunha, 5, 1.º direito, Lisboa, 25 000 euros.
2 � Artur Santos Jorge Guerin, casado com Maria do Carmo San-

tos de Sousa Martins Guerin, na comunhão de adquiridos, Rua do
Maçarico, 146, Quinta da Bicuda, Cascais, 25 000 euros.

3 � Rui Manuel Santos Jorge Guerin casado com Maria Estela
Tomé de Carvalho Guerin, na comunhão de adquiridos, Urbanização
da Portela, lote 156, 11.º esquerdo, Portela de Sacavém, Loures,
25 000 euros.

Conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489333

JOÃO SEMEDO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 362/20040621; identificação de pessoa colectiva n.º 506982971;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20040621.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Semedo � Cabeleireiros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 1, Cen-
tro Comercial Palladium, loja 24, freguesia de São José, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em cabeleireiro, instituto de beleza.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remune-
rada conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
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e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Sócios e quotas:
1 � João Manuel Cerejeira Gonçalves Félix, casado com Ana Maria

Campos Rosa Félix, na comunhão de adquiridos, Largo do Coman-
dante Augusto Madureira, 5, 3.º direito, Algés, Oeiras, 2500 euros.

2 � João José Matias Frasco Semedo, solteiro, maior, Rua da Ci-
dade de Faro, 23, 2.º, Algueirão, Sintra, 2500 euros.

Conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489325

NEXXIM � ACTIVIDADES IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 353/20040616; identificação de pessoa colectiva n.º 506978281;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20040616.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEXXIM � Actividades
Imobiliárias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Redondo, 74 A,
freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em compra, venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim, arrendamento de bens
imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 40 000 euros, pertencente ao sócio António Jorge
Sambado da Costa Saraiva, outra no valor nominal de 30 000 euros,
pertencente ao sócio Eduardo Jorge da Rocha Ferreira e outra no valor
nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Jorge Manuel Almas Pais.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, será nomeada em assembleia geral,
ficando desde já nomeados gerentes os três sócios.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade 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 contrato social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, prestado por deliberação tomada por maio-
ria, em assembleia geral.

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

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio, nos termos alínea d) do
n.º 1 deste artigo, a respectiva quota não for amortizada no prazo de
90 dias, a contar da data do falecimento, os herdeiros deverão desig-
nar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489317

LUÍS ROCHA, HERDEIROS � COMÉRCIO
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6286/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503802085;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/20040618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Transformação em sociedade unipessoal por quotas e alteração total

do contrato.
Firma: LUROCORE � Comércio de Vestuário, Unipessoal, L.da

Capital: 5000 euros.
Sócio e quota: João Sotto-Mayor Coelho de Sousa, 5000 euros.
Passando a reger-se pelos seguintes estatutos.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LUROCORE � Comércio de
Vestuário, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Brandão, 24 C,
freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de representações e de
artigos de confecções, calçado, bijoutaria, lingerie, vestuário e aces-
sórios de franchise.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 5000 euros, e representado
por uma quota de igual valor nominal titulada em nome do sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.
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2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � É gerente o sócio João Sotto-Mayor Coelho de Sousa, já
designado.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489112

INTUAMB � EDITORA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 051/20040301; identificação de pessoa colectiva
n.º 506877795; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/20040618.

Certifico que foi registado o seguinte:
Deslocação de sede, para a Rua do Actor Isidro, 35, 1.º esquerdo,

freguesia de Alto Pina, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2004327979

LUXARCLIMA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 745/20021018; identificação de pessoa colectiva
n.º 506339416; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 2 e 3/20040701.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente Ricardo Ferreira Lopes da Cruz,

por ter renunciado em 31 de Maio de 2004.
Alteração do contrato quanto ao artigo 3.º e n.º 3 do artigo 4.º
Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas: 1) Jorge Manuel Figueiredo Silva, 4250 euros; e 2)

José Luís Rodrigues Gonçalves, 750 euros.
Gerente designado: Jorge Manuel Figueiredo Silva.
Teor dos artigos alterados:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrita social é de 5000 euros e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4250 euros, titulada
pelo sócio Jorge Manuel Figueiredo Silva e outra do valor nominal de
750 euros titulada pelo sócio José Luís Rodrigues Gonçalves.

ARTIGO 4.º

3 � É gerente o sócio Jorge Manuel Figueiredo Silva.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489171

NEW EPOCH, TRADING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 356/20040617; identificação de pessoa colectiva

n.º 506969134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20040617.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo teor do
contrato social é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NEW EPOCH, Trading, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Mira Fernandes,
85 e 85 A, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, co-
mércio a retalho e por grosso de peças e acessórios para veículos,
equipamentos de telecomunicações, mobiliário, calçado e vestuário,
electrodomésticos. Prestação de serviços de instalação e manutenção
de peças e acessórios em veículos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 30 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou não,
a nomear em assembleia geral, a qual poderá não ser remunerada
conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Lizhe Yang.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando esta
for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa
falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem con-
sentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Sócios e quotas:
1 � Lizhe Yang, casado com Liya Chen, na separação de bens,

39, 2.º direito, Odivelas, 2500 euros; e
2 � Limiao Yang, casado com Cheng Wu Liu, na separação de

bens, residente com o anterior, 2500 euros.

Conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria do Carmo
Ferraz Jardim de Azevedo Fontes. 2007489198

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TÁXIS DE TELHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9325/990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504385836;
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averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/040716.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Rua do Padre Américo, 4 A, freguesia de
Carnide, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004280514

O AREEIRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 809/890620; identificação de pessoa colectiva n.º 502176296;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 14; números e
data das apresentações: 33 e 37/040712.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Ana Maria Cunha Martins, por renúncia em
27 de Maio de 2004, e alteração parcial do contrato quanto aos arti-
gos 1.º, 3.º, n.º 3 do 7.º e 8.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação O AREEIRO � Activida-
des Hoteleiras, L.da e tem a sua sede em Lisboa, no Largo do Casal
Vistoso, lote 2, loja 13, freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação social onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 euros, integralmente realizado
em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração
social e acha-se dividido em três quotas: uma do valor nominal de
3334 euros da sócia Maria do Carmo Pinto e duas iguais, do valor
nominal de 3333 euros, uma de cada um dos sócios Luís Paulo Nunes
Latas e Guilherme António Simões de Oliveira.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante de 30 000 euros, mediante deliberação dos sócios, to-
mada por unanimidade, em assembleia geral.

3 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
estabelecer em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � São gerentes os sócios.
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras soci-
edades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participações e consórcios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005821080

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO AZEITÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3975/930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502986107.

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

11 � Apresentação n.º 26/040720 � Designação dos membros do
conselho de administração, em 1 de Março de 2004.

Período: Quadriénio de 2004/2007.
Presidente: Pedro Espírito Santo de Mello Breyner, Quinta do Perú,

Azeitão; vogais: José Manuel Rodrigues Simões de Almeida, Rua de

Sacadura Cabral, 102, 8.º A, São João do Estoril, Cascais; Gonçalo
José Sousa Ornelas de Avillez Pereira, Quinta da Marinha, lote 8,
Cascais.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007577828

OPI 92 � OPERAÇÕES IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4355/930603; identificação de pessoa colectiva n.º 503002895;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 44/040712.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 50 000 euros para 1 500 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao artigo 5.º que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado, é de
1 500 000 euros e está dividido em 150 000 acções com o valor no-
minal de 10 euros cada uma.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006557483

UPLOAD � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9104/990305; identificação de pessoa colectiva n.º 504543660;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/040714.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 1 de Julho de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007485320

RIBAVERDE � DESENVOLVIMENTO DE PROJECTOS
DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7922/971119; identificação de pessoa colectiva n.º 504002007;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 33/040716.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Rua de São Domingos à Lapa, 82, 1.º, fre-
guesia da Lapa, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007588161

TÁXIS APARÍCIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4948/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503155691;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/040716.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Travessa do Olival à Graça, 38, 2.º frente,
freguesia de Santa Engrácia, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004280530
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TURBOMOTOR � AUTOMÓVEIS, MOTORES
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 777/801023; identificação de pessoa colectiva n.º 501086854;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/040712.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Maria Bárbara Belo Barbosa, por renúncia
em 15 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007588285

TENERIFE � COMÉRCIO ALIMENTAR
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8484/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502710502;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 19; números e
data das apresentações: 17 e 18/040720.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de Luís Filipe Baptista Soares de Albergaria, por
renúncia em 6 de Julho de 2004 e alteração parcial do contrato quan-
to aos artigos 5.º e 6.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 59 850,75 euros, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma de 47 884,60 euros e outra de
11 971,15 euros, ambas pertencentes ao sócio José António Pinhei-
ro da Cunha.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios, que
forem designados em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio José António Pinhei-
ro da Cunha.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007577577

SULMANG � MODA INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9091/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 504533282.

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

3 � Apresentação n.º 4/040715 � Designação dos órgãos sociais,
em 23 de Dezembro de 2002.

Período: Triénio de 2003/2005.
Conselho de administração: presidente � Teresa Regojo Otero, Rua

de Bernadi Lima, 41, Lisboa; vogais: Jaime Veloso Velasco, Rua de
António Loureiro Borges, 8, 6.º, Miraflores; Paulo Regojo Velasco,
Rua de Bernardo Lima, 41, Lisboa; suplente: Marcos Regojo Velasco,
Avenida de Almirante Reis, 252, 1.º direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � «António Barreira, Fernando Vieira Justino
Romão e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas» Rua
do General Firmino Miguel, 3, Torre 2, 1.º B, Lisboa; suplente: António
Manuel Mendes Barreira (revisor oficial de contas), residente na
morada anterior.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559346

VWR INTERNATIONAL � MATERIAL DE LABORATÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6566/970325.

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

11 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 48/040716 � Cessa-
ção das funções de Paul Marie Jean Gréant, por destituição em 2 de
Junho de 2004.

16 � Apresentação n.º 49/040716 � Nomeação de gerente, em
2 de Junho de 2004: Manuel Arthur Henry Brocke-Benz, Konrad-
Adenauer Strasse 49, 64.625 Bensheim, Alemanha.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004280689

URBIVISTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9709/991014; identificação de pessoa colectiva n.º 504651536;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/040719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
cessação das funções de Manuel Narciso Velhinho, por renúncia em
29 de Junho de 2004 e foi registada a alteração parcial do contrato
quanto aos artigos 2.º, 3.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social é a compra, venda e urbanização de propriedades,
administração e gestão de património imobiliário próprio. Compra
de prédios para revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
300 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
100 000 euros e outra de 50 000 euros pertencentes ao sócio Virgílio
Campanacho Faria e uma de 100 000 euros e outra de 50 000 euros
pertencentes ao sócio António Silva de Carvalho Rosa.

ARTIGO 4.º

A representação da sociedade pertence aos sócios Virgílio
Campanacho Faria e António Silva de Carvalho Rosa, já designados
como gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007609347

SLN � SOCIEDADE LUSA DE NEGÓCIOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8824/981030; identificação de pessoa colectiva n.º 504265369;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 17, inscrição n.º 19 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 64, 65 e 26/040712.

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

Cessação de funções de João Manuel Manso Neto, por renúncia
em 27 de Junho de 2003; designação de administrador em 3 de Feve-
reiro de 2004 por cooptação de Jorge Manuel Vieira Jordão, Rua de
Jaime Lopes Dias, lote 1668, 2.º B, Lisboa, e finalmente foi regista-
do o aumento de capital de 367 500 000 euros para 448 500 000 euros
e alteração parcial do contrato quanto ao artigo 5.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
448 500 000 euros, e é representado por 448 500 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro.
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O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005416355

ROTA DO COLOMBO � SOCIEDADE DE GESTÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8654/980817; identificação de pessoa colectiva n.º 502915501;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/040719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alte-
rado parcialmente quanto ao artigo 3.º que passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota de 3000 euros do
sócio Cândido José da Silva Coito Gonçalves; uma quota de 1000 euros
do sócio José Manuel dos Anjos Gonçalves; uma quota de 1000 euros
da sócia Maria Luísa de Almeida Silva Gonçalves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004281138

RECHEIO � CASH & CARRY, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8084/980116; identificação de pessoa colectiva n.º 500145415.

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

27 � Apresentação n.º 24/040712 � Designação dos órgãos soci-
ais, em 30 de Junho de 2004.

Período: Triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Pedro Manuel de Castro

Soares dos Santos, Quinta de Fontelas, lote 3, Santa Marta, Amares;
vogais: José Luís Clemente Quinta, Bairro da Calçada dos Mestres,
Rua Nove, 4, Lisboa; e Jorge Manuel Caldeira dos Santos Dias, Rua
do Forte de Santa Apolónia, lote 8, 1.º, Lisboa; suplente: Luís Maria
Viana Palha da Silva.

Fiscal único: efectivo � «Bernardes Sismeiro & Associados, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas», Rua do Dr. Eduardo Neves, 9,
5.º direito, Lisboa; suplente: «Pricewaterhousecoopers, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da», Avenida da Liberdade, 245, 8.º
A, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2005302961

ZARCO C. C. F. � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6987/960919; identificação de pessoa colectiva n.º 503717819;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 51 e 53/040712.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções de gerente de Carlos Manuel Carvalho da Cruz
Ferreira, por renúncia em 29 de Setembro de 2003, e foi aumentado
e redenominado o capital de 400 000$ para 5000 euros, e alteração
parcial do contrato quanto aos artigos 3.º, n.º 1 e 5.º que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, do valor nomi-

nal de 2500 euros, cada, ambas pertencentes ao sócio, Eliseu D�Alva
Pereira Leite.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado, incumbirá a sócios ou a não sóci-
os, designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio Eliseu D�Alva Pereira Leite.

2 � [...]

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2008416976

TRANSPORTES QUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6315/951113; identificação de pessoa colectiva n.º 503521566.

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

5 � Apresentação n.º 7/040712 � Designação de gerente, em
11 de Março de 2004, José Pires Joaquim, Rua do Padre Joaquim Alves
Correia, 14, 8.º C, Lisboa.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007589320

VALORATIS � ADMINISTRAÇÃO DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6251/951016; identificação de pessoa colectiva n.º 503512648.

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

10 � Apresentação n.º 37/040713 � Designação dos órgãos sociais,
por deliberação de 2 de Julho de 2004.

Período: triénio de 2004/2007
Conselho de administração: presidente � Jorge Augusto Santiago

das Neves, Avenida do Eng.º Duarte Pacheco, torre 2, 16.º, Lisboa;
vogais: Odete Lopes Estevão, Quinta Patino, lote 84, Cascais; e Duarte
Nuno Soveral Rodrigues Pereira, Viela da Lomba, 2, Quinta da Beloura,
Sintra.

Conselho fiscal: presidente � «Baptista da Costa & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», Campo Grande, 380,
lote 3-CK, piso O-F, Lisboa; vogais: Pedro José Sardinha Oliveira
Cardo, Largo de Luzia Maria Martins, 1, 3.º frente, Lisboa e Cassilda
Dolores Cáceres Bestran Alves, Avenida do Uruguai, 30, 4.º, Lisboa;
suplente; António José Alves da Silva, Praceta de João Azevedo
Coutinho, 2, rés-do-chão esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006566962

RENTIMEDIS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5825/950406; identificação de pessoa colectiva n.º 503393886.

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

11 � Apresentação n.º 15/040712 � Designação dos órgãos soci-
ais, por deliberação de 31 de Março de 2004.

Período: triénio de 2004/2006.
Conselho de administração: presidente � Fernando José Inverno

da Piedade, Rua de Benguela, lote 79, Parede, Cascais, designado por
«Rentipar Industria, SGPS, S. A.»; vogais: Vítor Hugo Simons, Rua do
Tejo, 199, Rebelva, Cascais, António José da Silva, Alameda de D.
Afonso Henriques, 74, 1.º direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � «O. Lima, N. Silva, F. Colaço, A. Coelho
e L. Rosa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da», Avenida
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de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa; suplente: «Amália Baleiro & Manuel
Fonseca, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», Avenida de
Fontes Pereira de Melo, 35, 3.º A, Lisboa.

Mais certifico que em 4 de Julho de 2004 foram depositados os
documentos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559338

TOTALPLAN � PLANEAMENTO DE CARGA
E LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5350/940920; identificação de pessoa colectiva n.º 503262315;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 42 e 43/040712.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação das funções do gerente de Paulo Alexandre Martins Pedroso,
por renúncia em 6 de Fevereiro de 2003 e alteração parcial do contra-
to quanto aos artigos 3.º e 4.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 75 000 euros, dividido em duas quotas, uma
do valor nominal de 67 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Ma-
nuel Benitez Barriguete Calvinho Cunha, outra do valor nominal de
7500 euros pertencente à sócia Maria de Lurdes Martins Faria Benitez
Cunha.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a um
ou mais gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

Foi designada gerente em 6 de Fevereiro de 2003 � Maria de Lurdes
Faria Benitez Cunha.

O texto completo do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2004273895

VEXO CONTACTO � COMUNICAÇÃO INTEGRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4452/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 15/040624.

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

5 � Averbamento n.º 1; apresentação n.º 38/040713 � Cessação
das funções do gerente, por renúncia em 28 de Fevereiro de 2002.

6 � Apresentação n.º 39/040713 � Designação de gerente, por
deliberação de 28 de Fevereiro de 2002, Tomaz Hipólito Pais do
Amaral Vaz Raposo, Quinta do Molha Pão, Tala, Belas, Sintra.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007611228

TÁXIS FÉLIX & LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 095/010111; identificação de pessoa colectiva
n.º 505194473; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 15/040715.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
deslocação de sede para a Estrada da Luz, 90, 7.º H, freguesia de São
Domingos de Benfica, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559354

WEBQI � CONSULTORIA PARA OS NEGÓCIOS
E GESTÃO NA INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 591/010607; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333643; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/
040719.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 30 de Março de 2004.

Mais certifico que pela entrada n.º 12 202 de 19 de Julho de 2004 fo-
ram depositados os documentos referentes à prestação de contas do
ano de 2003

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007609045

TOMIMPORTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 989/011026; identificação de pessoa colectiva
n.º 505477092; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
040330.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 23 de Janeiro de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006390376

RUBINTER � CONSULTORIA E COMÉRCIO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 624/020628; identificação de pessoa colectiva
n.º 505526751; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data
da apresentação: 11/040715.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Octávio Augusto Andrade Neves, por renún-
cia em 30 de Abril de 2004.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559362

REDFISH � COMÉRCIO DE ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 882/021009; identificação de pessoa colectiva
n.º 506324788; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 33/040713.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de Nuno Artur Herculano Dias Ferreira, por re-
núncia em 10 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559370

WORDCHOICE LIMITED � (Sucursal em Portugal)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 113/030115; identificação de pessoa colectiva n.º 980268486;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/040715.
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Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
encerramento da representação permanente em 31 de Dezembro de 2003.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007608227

RESTAURANTE ZÉ COLMEIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 395/030507; identificação de pessoa colectiva
n.º 506532097; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 20 e 21/040720.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções de José Santos Colmado e Maria de Fátima Ra-
mos Correia, por renúncia em 26 de Junho de 2004 e foi designado
gerente em 30 de Junho de 2004, Fernando Félix da Cruz Custódias,
Rua de Florença, 2, rés-do-chão, Caxias, Paço de Arcos.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007577607

WORLD COMEREL � COMÉRCIO DE RELÓGIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 642/030901; identificação de pessoa colectiva n.º 506596613;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/040713.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
dissolução e encerramento da liquidação, tendo as contas sido apro-
vadas em 24 de Maio de 2004

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2006559389

OXT � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9760/991025; identificação de pessoa colectiva n.º 504694626;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 3/040709.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital de 5000 euros para 125 000 euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e n.º 1 do
artigo 3.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Prior do Crato, 57, 4.º
esquerdo, freguesia dos Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes do activo social é de 125 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nominal de
84 000 euros titulada em nome da sócia OXT � Indústrias Metálicas
L.da e outra do valor nominal de 41 000 euros titulada em nome do
sócio Tiago Antunes Guardado.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Paiva
Ribeiro. 2007485680

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PROJECTO RARO, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 13 052/040212; identificação de pessoa colectiva

n.º 506767280; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 1, 2 e (Of.) 2/
040212.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato e foi constituída por, Rui Miguel Teixeira Sil-
va Romero e Ana Cristina Conceição de Oliveira Mourão:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Projecto Raro, Arquitectura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Simões Rapo-
so, 10, 2.º D, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração e realização de pro-
jectos de arquitectura, engenharia, coordenação, fiscalização e plane-
amento de obra, design, decoração, compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim, consultadoria e promoção
imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais, do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Mais certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1; apresentação n.º (of.) 2/040212 � Cessação
de funções da gerente Ana Cristina Conceição de Oliveira Mourão,
por renúncia em 10 de Fevereiro de 2004.

Mais certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao
artigo 4.º n.os 2 e 4, da sociedade em epígrafe, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

4 � É gerente o sócio Rui Miguel Teixeira Silva Romero.
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Adverti os outorgantes da responsabilidade do registo deste acto
no prazo de três meses a contar de hoje.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

1 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 2006561120

MARGEM � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7596; identificação de pessoa colectiva n.º 501111131; entra-
da: 2670/030528.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2002.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça Bi-
cho Martins. 1000263551

VILA FRANCA DE XIRA

AQUAFAUNA � COMÉRCIO DE ANIMAIS
DE ESTIMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3155/940729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503281891.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727718

TRANSBRITES � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2337/910920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502622296.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008727793

AQUAPOR � AQUÁRIOS E EQUIPAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1747/880211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501933727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727700

SILVEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3054/940415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503198811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722856

SILVEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3054/940415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503198811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722848

RESTAURANTE O COLETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3432/951004; identificação de pessoa colectiva
n.º 503566675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722864

ANTÓNIO MARTINS & MANUEL INÁCIO,
ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6069/030313; identificação de pessoa colectiva
n.º 506521702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008714993

PERIANO � INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTOS
EM EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5730/020514; identificação de pessoa colectiva
n.º 506032515.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008705544

FERNANDO & SERAFIM PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4788/000404; identificação de pessoa colectiva
n.º 504919920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2003636951

CAFÉ ESTRELA DO TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1483/851122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501566570.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2005201960
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AB FORTE � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5971/021227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506384004.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008715728

A TREMPE � CONSTRUÇÃO CIVIL
E SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4360/981216; identificação de pessoa colectiva
n.º 502753552.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2005203505

MARQUES & FILHÓ � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO,
REPARAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 6083/030331; identificação de pessoa colectiva
n.º 506190501.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008726215

AFONSO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1117/820222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501247335.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008727297

DEUSA ADONYS � INSTITUTO DE BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 5198/010427; identificação de pessoa colectiva
n.º 505448432.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2000314759

ALUREP � ALUGUER E REPARAÇÕES DE EQUIPAMENTO
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4048/980113; identificação de pessoa colectiva n.º 504065076.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2004311258

XEIRUS � COMÉRCIO DE PERFUMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5974/030102; identificação de pessoa colectiva n.º 503947130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008704033

UNIAR � EQUIPAMENTOS DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3572/960528; identificação de pessoa colectiva n.º 503711926.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2005205818

PLANO 7 � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5181/010412; identificação de pessoa colectiva n.º 505269902.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2005205753

O GIL � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4005/971202; identificação de pessoa colectiva n.º 504019694.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2000245609

MOREIRA & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2428/920207; identificação de pessoa colectiva n.º 501198032.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008715906

JOSÉ MANUEL CONCEIÇÃO BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3501/960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503698032.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714683

JACINTO ANTÓNIO JORGE � IMÓVEIS
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5910/021028; identificação de pessoa colectiva n.º 506276996.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008722031

ALIPNEU � ALINHAMENTOS, PNEUS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1195/821021; identificação de pessoa colectiva n.º 501322990.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008715680

IDEALCASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3520/960306; identificação de pessoa colectiva n.º 503701009.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008715744

D. J. CAMPINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1659/870331; identificação de pessoa colectiva n.º 501809422.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008715736

M. & P. GOMES � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5506/011115; identificação de pessoa colectiva n.º 504856863.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2003560530

QUALIFER III � MATERIAIS PARA A INDÚSTRIA
METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5178/010411; identificação de pessoa colectiva n.º 505359200.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008695336

MARIA ELISABETE DE CARVALHO, PAPELARIA
E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2329/910906; identificação de pessoa colectiva
n.º 502615761.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714144

AUTO TÁXIS DE CERDEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4703/000104; identificação de pessoa colectiva n.º 504589105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2005047953

AUTO TÁXI SIMÕES & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5180/010412; identificação de pessoa colectiva n.º 505274221.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008705528

SOCARSILVA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2037/900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502296925.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008722015

MINI MERCADO PREMGI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6355/031217; identificação de pessoa colectiva n.º 506780260.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2003637958

PASTELARIA LUSITÂNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5731/020514; identificação de pessoa colectiva n.º 506106993.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2003637966

VARELA & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5762/020620; identificação de pessoa colectiva n.º 506099369.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2003560173
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CARLOS A. S. ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6065/030311; identificação de pessoa colectiva n.º 506466337.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

13 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2000241786

TÁXIS MARQUES & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5129/010307; identificação de pessoa colectiva n.º 505331110.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2005047929

ALHANDRINVESTE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4882/000717; identificação de pessoa colectiva n.º 505026112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008714985

PREDICASTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4145/980416; identificação de pessoa colectiva n.º 504182404.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008705838

RESTAURANTE O COLETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3432/951004; identificação de pessoa colectiva n.º 503566675.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2002.

19 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722872

PEREIRA, SANTOS & ANSELMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3649/960909; identificação de pessoa colectiva n.º 503748366.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722902

TRANSPORTES FARINHA & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 5611/020128; identificação de pessoa colectiva n.º 505952718.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727769

CLÍNICA MÉDICA E FISIÁTRICA DA PIEDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1579/860925; identificação de pessoa colectiva n.º 501728740.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727742

DIJUL � DECORAÇÃO E PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3360/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503469343.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727734

MÁRIO ALBERTO MORAIS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 6056/030228; identificação de pessoa colectiva n.º 506378446.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008715868

CHARNECA & NUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 2761/930506; identificação de pessoa colectiva n.º 503158372.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

30 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de
Freitas Rodrigues Teixeira Santos. 2008727688

J. P. D. � AVALIAÇÕES, GESTÃO E CONTABILIDADE
AGRÍCOLA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3888/970701; identificação de pessoa colectiva n.º 503994502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

1 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008714381

DECOR CHANA II � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3251/950110; identificação de pessoa colectiva n.º 503415758.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714594
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RESTAURANTE SOL NASCENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 977/800703; identificação de pessoa colectiva n.º 500980551.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008695220

PORTIGRADE � PORTAS E GRADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1854/881209; identificação de pessoa colectiva n.º 502073381.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008727866

C. SILVA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4152/980423; identificação de pessoa colectiva n.º 504181874.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

9 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008727874

CENTRO EQUESTRE DA LEZÍRIA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1077/810917; identificação de pessoa colectiva n.º 501190708.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008695212

PAULINO NUNES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 938/791012; identificação de pessoa colectiva n.º 500394059.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativas ao ano de 2003.

8 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria João Nunes
Caixeiro Carvalhal Santos. 2008714713

PRAZERES & LUÍSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4520/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504512730.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

15 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Célia Maria Namo-
rado da Silva Perú. 2008722910

NAGUIBE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3545/960418; identificação de pessoa colectiva
n.º 503708119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727777

GRUPO DE INVESTIMENTOS INDUSTRIAIS
HENRIQUE PEDRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 1249/830407; identificação de pessoa colectiva n.º 501363840.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos os documentos de prestação de contas relativas ao ano de 2003.

2 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria de Freitas
Rodrigues Teixeira Santos. 2008727785

PORTALEGRE
AVIS

MONTAGENS ELÉCTRICAS RÓMULO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro Ferragial das Amendoeiras, 21, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 166; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506496872.

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 2003.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2008344142

MERCEARIAS SIMAS � MINIMERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Bairro Ferragial das Amendoeiras, 21, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 167; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 506497208.

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 2003.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2008344134

ELOI JOÃO � SOCIEDADE TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, 50, Figueireira e Barros, 7480 Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 150; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 505987830.

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 2003.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante, em substituição legal do Con-
servador, Simão Rebocho Velez. 2008344169

CRATO

ANTÓNIO LOPES CARDOSO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 92/
010601; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/040519.

Certifico que a sociedade «António Lopes Cardoso, Sociedade
Unipessoal, L.da», pediu o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2004.

31 de Maio de 2004. � A Conservadora, Emília Cristina Miranda
Cambeta Chorão Bilo. 2001358610
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TÁXI MATENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 90/
010517; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/040519.

Certifico que a sociedade «Táxi Matense, L.da», pediu o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação da sociedade.
Data da aprovação das contas: 7 de Maio de 2004.

31 de Maio de 2004. � A Conservadora, Emília Cristina Miranda
Cambeta Chorão Bilo. 2001358628

SOUSEL

HERDADE DAS ALCARIAS � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 221/
040728; identificação de pessoa colectiva n.º P 506973409; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040728.

Certifico que entre Ana Teresa Bento Firmino e Luís Miguel Ben-
to Firmino, ambos solteiros, maiores, residentes no Monte Branco da
Machuqueira, Sousel, foi constituída a sociedade por quotas em epígrafe
que vais regular-se pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Herdade das Alcarias � Produtos
Agrícolas, L.da e tem a sua sede na Herdade das Alcarias, freguesia e
concelho de Sousel.

2.º

O seu objecto consiste na exploração de propriedades agrícolas,
próprias ou não, produção e comercialização de produtos agrícolas e
pecuários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal
de 25 000 euros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, com dispensa de
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertencerá a um ou mais sócios.

2 � Em caso de gerência singular a sociedade obriga-se com a as-
sinatura do gerente, em caso de gerência plural são necessárias as
assinaturas de dois gerentes, excepto os actos de mero expediente em
que é suficiente a assinatura de um deles.

3 � Aos gerentes é expressamente vedado obrigar a sociedade em
quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, fianças, letras de favor e outros semelhantes.

4 � Fica desde já designado gerente o sócio Luís Miguel Bento
Firmino.

5.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio em caso de
qualquer procedimento judicial ou fiscal, com excepção do arrolamento
prévio a divórcio.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida
entre os sócios. Para estranhos, carece de autorização da sociedade
em primeiro lugar e dos sócios em segundo lugar, tendo estes últimos
o direito de preferência na aquisição da quota a alienar.

2 � Quando um sócio pretender ceder a sua quota a quem o não
for, avisará disso a sociedade e os demais sócios, por cartas registadas
com aviso de recepção, identificando a pessoa a quem pretende fazer
a cessão.

3 � A cessão à pessoa indicada poderá ser feita se dentro do prazo
de 15 dias a contar da data de expedição das cartas registadas referi-
das, o cedente não for avisado, pela mesma forma, que algum sócio
pretende preferir.

4 � O valor de qualquer quota para o exercício do direito de pre-
ferência será o que resultar do último balanço aprovado, acrescido da
parte correspondente aos fundos de reserva existentes.

7.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio a sociedade conti-
nuará com os sobreviventes ou capazes e os herdeiros ou represen-

tante legal do sócio falecido ou interdito, nomeando aqueles, um de
entre eles, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, indicando
sempre o assunto a tratar, hora e local da reunião.

9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos legais ou por deliberação da
totalidade do capital social, e em qualquer caso de dissolução serão
liquidatários todos os sócios que procederão à liquidação e partilha da
mesma como acordarem e for de direito.

Conferida, está conforme.

30 de Julho de 2004. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
2007832046

PORTO
LOUSADA

SOUZELCAR � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Agra de Moreira, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 589/
930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502971428; data da
apresentação: 040220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946130

SOUZELCAR � REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Agra de Moreira, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 589/
930416; identificação de pessoa colectiva n.º 502971428; data da
apresentação: 040220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2002, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946148

CONFECÇÕES RIO MESIO, L.DA

Sede: Lugar de Cavadas, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 424/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502309245; data da
apresentação: 040220.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 2001, na pasta res-
pectiva.

Está conforme o original.

3 de Março de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias Ma-
chado. 2004946105

EMPRESA DE COMBUSTÍVEIS DA APARECIDA, L.DA

Sede: Lugar de Moinhos, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 792/
960711; identificação de pessoa colectiva n.º 503697508;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4 e 5/040213.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, António Arménio
Magalhães Moreira da Silva cessou as funções de gerente em 29 de
Janeiro de 2004 por renúncia e foi alterado o contrato, passando os
artigos 3.º e alínea c) do 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, formado por duas quotas iguais de 2500 euros pertença
do sócio Manuel Monteiro de Oliveira.

ARTIGO 4.º

c) A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura do gerente nomeado.

Foi depositado o texto completo do contrato da sociedade na sua
redacção actualizada, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Fevereiro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 2004946172

PORTO � 1.A SECÇÃO

CASA SEMBLANO � COMPONENTES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 918/900704; identificação de pessoa colectiva
n.º 502376236; número e data da prestação de contas: 391/
20040616; pasta n.º 4589.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022566

A. TEIXEIRA DA CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9422/000921; identificação de pessoa colectiva n.º 505100592;
número e data da prestação de contas: 397/20040616; pasta
n.º 9422.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002133565

CARLOS GOMES DA SILVA � CLÍNICA DE PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7833/990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504489771;
número e data da prestação de contas: 390/20040616; pasta
n.º 7833.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022558

CRISTÓVÃO GONÇALVES & BORGES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 166/650309; identificação de pessoa colectiva
n.º 500080593; número e data da prestação de contas: 393/
20040616; pasta n.º 2632.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022540

A. SPRATLEY DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9329/360104; identificação de pessoa colectiva n.º 500005362;
número e data da prestação de contas: 398/20040616; pasta n.º 19 181.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documentos
da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022523

A. V. P. � ANESTESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 087/20040527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506958710; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040527; pasta n.º 13 087.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. V. P. � Anestesia, L.da, e tem
a sua sede na Rua do Arquitecto Januário Godinho, 40, 1.º esquerdo,
freguesia de Aldoar, Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade poderá mudar
a sua sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto actividade de prestação de serviços de
clinica médica e cirurgia, enfermagem, meios complementares de diag-
nóstico e terapêutica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, uma no valor de 4500 euros,
pertencente à sócia Ana Cristina Valente da Silva Pereira e outra no
valor de 500 euros, pertencente à sócia Judite Oliveira Araújo Valen-
te Pereira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remuneração ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Ana
Cristina Valente da Silva Pereira, desde já nomeada gerente, bastando
a sua assinatura para obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 000 euros, na proporção das respec-
tivas quotas.

É o que cumpre certificar.

31 de Maio de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028211

CORDEIRO, CORDEIRO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8559/000126; identificação de pessoa colectiva n.º 504772112;
inscrição n.º 2; número da apresentação: 11; pasta n.º 8559.

Certifico que por escritura de 24 de Maio de 2004, no 2.º Cartório
Notarial do Porto, foi efectuado o seguinte registo:

Dissolução:
Prazo para a liquidação: três anos a contar de 24 de Maio de 2004.
Designado liquidatário, Fernando Manuel de Almeida Cordeiro,

casado, residente na Rua do Engenheiro Maia Bernardo, 65, rés-do-
chão, traseiras, Rio Tinto, Gondomar.

É o que cumpre certificar.

16 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028530
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AIMMAP CONSULTING � CONSULTADORIA
E APOIO À INDUSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 572/010706; identificação de pessoa colectiva
n.º 504606956; averbamentos n.os 3 e 4 à inscrição n.º 2; números
das apresentações: 15 e 16; pasta n.º 10 572.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de vogal do conselho fiscal, Armindo Costa,
Serra Cruz, Martins e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Serra Cruz, renúncia, por carta de
24 de Setembro de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028467

A TRANSPORTADORA LUSITANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13 098/500516; identificação de pessoa colectiva
n.º 500005648; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 17/
20021125; pasta n.º 9232.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Por escritura de 18 de Setembro de 2002 do 1.º Cartório Notarial
de Competência Especializada do Porto.

Reforço: 97 506 euros em dinheiro, subscrito quanto a 68 254,20 euros
pelo sócio João Gil Lopes e 9750,60 euros por cada um dos sócios
João Pedro Ferreira Martins Franco Lopes, Ana Margarida Ferreira
Martins Franco Lopes e Maria João Ferreira Martins Franco Lopes
Pereira da Costa.

Eliminaram os artigos 10.º, 11.º e 14.º, passando o 12.º e 13.º a
10.º e 11.º, alterando o 4.º e 9.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
100 000 euros, dividido em cinco quotas, uma do valor nominal de
69 501,20 euros pertencente ao sócio, João Gil Lopes , três do valor
nominal de 10 000 euros pertencente uma a cada um dos sócios, João
Pedro Ferreira Martins Franco Lopes, Ana Margarida Ferreira Martins
Franco Lopes e Maria João Ferreira Martins Franco Lopes Pereira da
Costa, e uma de 498,80 euros que pertence à própria sociedade.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral fica afecta ao sócio, João Gil Lopes, bastan-
do assinatura dele para validamente obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos.

§ único. Este sócio poderá delegar todos ou determinados poderes
de gerência, por meio de procuração, quer nos consórcios, quer em
pessoa estranha.

O pacto social na sua redacção actualizada foi depositado na pasta
respectiva.

É o que cumpre certificar.

1 de Fevereiro de 2003. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Valente da Costa Loureiro. 1000207121

CENTRO DE ESTUDOS DE ESPANHOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4798/961112; identificação de pessoa colectiva n.º 503766704;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20040604; pasta n.º 4798.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente de Ana Maria Teixeira Pinto, por
renúncia em 6 de Maio de 2004.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena Sampaio
Coelho. 2004028521

CCCVL � CENTRO CIRÚRGICO DE CORRECÇÃO
DA VISÃO POR LASER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9652/001205; identificação de pessoa colectiva n.º 505103010;
inscrição n.º 3; número da apresentação: 5; pasta n.º 9652.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerentes para o biénio 2003/2004.
Rui Miguel Oliveira Gonçalves e João Artur Pereira Coelho da Costa,

residentes respectivamente na Rua de Alfredo Keil, 479, rés-do-chão
B, Porto e Rua da Azenha de Cima, 247, Senhora da Hora, Matosinhos.

Data da deliberação: 2 de Abril de 2003.

É o que cumpre certificar.

15 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028513

ANTÓNIO PINTO CAMILO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 12 011/020326; identificação de pessoa colectiva n.º 505828405;
inscrição n.º 3; números das apresentações: 11 e 12; pasta n.º 12 011.

Certifico que por escritura de 4 de Junho de 2004, no 7.º Cartório
Notarial do Porto, foram efectuados os seguintes registos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Pinto Camelo, L.da e tem sede
na Rua do Marechal Saldanha, 1005, 4.º direito, freguesia de Nevogilde,
concelho do Porto.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de saúde, nomea-
damente medicina física e de reabilitação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas; sendo uma de 4500 euros per-
tencente ao sócio António Eduardo Saraiva Pinto Camelo e outra de
500 euros pertencente ao sócio Rui Miguel Saraiva Pinto Camelo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não, e poderá
ser remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � É suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socie-
dade.

ARTIGO 5.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedade reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto actualizado encontra-se arquivado na respectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

14 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Helena
Sampaio Coelho. 2004028491

CLÍNICA DENTÁRIA VIEIRA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8591/000203; identificação de pessoa colectiva n.º 504824147;
número e data da prestação de contas: 402/20040616; pasta n.º 8591.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2003434232
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CARDIONOR � CENTRO DE CARDIOLOGIA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2762/941216; identificação de pessoa colectiva n.º 503323276;
número e data da prestação de contas: 406/20040616; pasta n.º 2762.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022515

AGOSTINHO GUEDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 924/830516; identificação de pessoa colectiva n.º 501376593;
número e data da prestação de contas: 394/20040616; pasta n.º 5718.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022507

ESTABELECIMENTOS HORIZONTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 206/861215; identificação de pessoa colectiva n.º 501752994;
número e data da prestação de contas: 401/20040616; pasta n.º 2977.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004426900

COUTINHO, BARBOSA & VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 746/620511; identificação de pessoa colectiva n.º 500079617;
número e data da prestação de contas: 400/20040616; pasta n.º 6835.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022485

CENTRO DE DIAGNÓSTICO E INVESTIGAÇÃO
DA OSTEOPOROSE-DENSITO ÓSSEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39/920219; identificação de pessoa colectiva n.º 502703733;
número e data da prestação de contas: 395/20040616; pasta n.º 39.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022477

BASTOS, CORREIA DE SÁ � COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 175/910816; identificação de pessoa colectiva
n.º 502576669; número e data da prestação de contas: 399/
20040616; pasta n.º 7558.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022469

ADRIANO CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 660/890503; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151102; número e data da prestação de contas: 403/
20040616.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004024186

BEATRIZ, MODAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 019/910717; identificação de pessoa colectiva
n.º 502589442; número e data da prestação de contas: 404/
20040616; pasta n.º 7421.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002196931

CASA DE PASTO NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1283/890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502120940;
número e data da prestação de contas: 405/20040616; pasta n.º 17 477.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004416718

CORREIA DIAS & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 428/810901; identificação de pessoa colectiva
n.º 501241493; número e data da prestação de contas: 392/
20040616; pasta n.º 17 414.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2004022450

CENTRO VASCULAR DO PORTO
DR. ALEXANDRE MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1530/930906; identificação de pessoa colectiva n.º 503065838;
número e data da prestação de contas: 389/20040616; pasta
n.º 1530.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2002240779
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DIPROFÍSIO � GABINETE DE DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO
DA ACTIVIDADE DE FISIOTERAPIA E PROMOÇÃO DE
SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 812/921211; identificação de pessoa colectiva n.º 502894016;
número e data da prestação de contas: 388/20040616; pasta n.º 812.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2002139733

ANTÓNIO ESTEVES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9204/000719; identificação de pessoa colectiva n.º 505027070;
número e data da prestação de contas: 387/20040616; pasta n.º 9204.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022442

ARNALDO PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 077/391108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500030740; número e data da prestação de contas: 386/
20040616; pasta n.º 12 321.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022434

AMORIM & GOMES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5276/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503871460;
número e data da prestação de contas: 385/20040616; pasta n.º 5276.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022418

ALBINO FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 319/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501345108;
número e data da prestação de contas: 384/20040616; pasta n.º 21 252.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022400

CAFÉ CONVITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1990/940225; identificação de pessoa colectiva n.º 503199265;
número e data da prestação de contas: 383/20040616; pasta n.º 1990.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022396

BENJAMIM & MÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 561/691216; identificação de pessoa colectiva
n.º 500938962; número e data da prestação de contas: 382/
20040616; pasta n.º 6749.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022370

BARBEARIA INVICTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 488/680419; identificação de pessoa colectiva
n.º 500533164; número e data da prestação de contas: 381/
20040616; pasta n.º 17 217.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 2004022361

BERNARDO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 837/800205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500947724; número: 336; data da prestação de con-
tas: 14062004; pasta n.º 10 655.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2004020075

CELÍNIA RIBAS & RIBAS � ESTÉTICA
E COSMOTOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6724/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504186442;
número: 342; data da prestação de contas: 140604; pasta n.º 6724.

Certifico que, foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas referente ao ano de 2003, da sociedade em
epígrafe.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Estela Oliveira.
2002651582

PORTO � 2.A SECÇÃO

GIMNOPORTO � GINÁSIO DE MANUTENÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 851; identificação de pessoa colectiva n.º 503761222;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações n.º 2 e 3/040611; pasta n.º 16 390.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerentes, em 22 de Março de 2004,
de Eduardo Augusto Carvalho Ribeiro, renúncia e transformação de
sociedade em unipessoal, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GIMNOPORTO � Ginásio de
Manutenção, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Alegria,
337-A, da freguesia do Bonfim, da cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o «exercício de actividades desportivas,
de ginástica, musculação e manutenção, educação física e actividades
conexas, bem como a compra e venda de artigos de desporto».

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente à única sócia Maria da Assunção Carvalho Ribeiro Ferreira.

2 � Poderão ser exigidas à sócia prestações suplementares até cinco
vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou não,
conforme decisão da sócia única, fica afecta à sócia Maria da Assun-
ção Carvalho Ribeiro Ferreira, a qual desde já fica nomeada gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � Não é permitido à gerente obrigar a sociedade em quaisquer

actos ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em le-
tras de favor, avales, fianças, abonações e actos análogos.

ARTIGO 5.º

1 � A sócia única fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

2 � Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade obede-
cem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem obser-
var a forma escrita.

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos seus poderes normais poderá a gerência com-
prar, vender e permutar veículos automóveis de e para a sociedade.

Está conforme.

14 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2004025034

LIVRARIA ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 458/690913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500167141; número e data da apresentação: PC 1309/20040628;
pasta n.º 18 871.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 2003, referentes à so-
ciedade em epígrafe.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Conceição
Ribeiro da Silva. 2002263973

MULTIUTILIDADES � COMÉRCIO DE UTILIDADES
DOMÉSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10 279; identificação de pessoa colectiva n.º 504252755; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 10/040705; pasta
n.º 22 860.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação, deliberada em 8 de Abril de 2003.

Quadriénio de 2002/2005.
Administrador único: Angelina Conceição Silva Coutinho, casada;

administrador único suplente: José da Cunha, casado.
Fiscal único: Cláudia Maria Teixeira Pinto Gomes Neto, solteira,

maior, revisor oficial de contas; fiscal único, suplente: José Alberto
Gomes Neto, casado, revisor oficial de contas, ambos residentes na
Rua de Fernandes Costa, 230, bloco 4, 5.º, E e 221, 2.º, Porto, res-
pectivamente.

Está conforme.

28 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443180

MARIA LUÍSA GUEDES VAZ � CONSULTÓRIO
DE PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 900; identificação de pessoa colectiva n.º 506997910; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 26/040715; pasta
n.º 27 913.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma Maria Luísa Guedes Vaz � Consultório
de Pediatria, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Barros, 313,
1.º, direito, frente, habitação, 13, cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência e sem necessidade de au-
torização de qualquer outro órgão social, poderá ser transferida a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação quer em território nacional
ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos na
especialidade de pediatria.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do
valor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Luís Cabral
da Silva Costa Guedes Vaz e outra quota do valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Carlos Francisco Silva Costa Guedes Vaz.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até 50 000 euros, por deliberação unânime dos sócios.

6.º

A cessão de quotas, quando feita a estranhos carece do consenti-
mento da sociedade, sendo conferido aos sócios não cedentes o direi-
to de preferência, em primeiro lugar e à sociedade, em segundo lugar.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral, podendo
ser nomeados gerentes pessoas estranhas à sociedade.

2 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria Luísa Cabral da
Silva Costa Guedes Vaz.

3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de um gerente.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda de

veículos automóveis, celebração de contratos de leasing e tomar e
dar de arrendamento bens imóveis de e para a sociedade.

8.º

A sociedade poderá livremente adquirir participações sociais em so-
ciedades com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas
por lei especial e em agrupamentos complementares de empresas.
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9.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de quotas em caso
de insolvência do sócio, arrolamento, arresto, penhora ou qualquer
outro acto que afecta a livre disponibilidade da quota.

2 � A contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço reportado a 31 de Dezembro.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007388049

MR WOODPECKER � COMÉRCIO DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 430; identificação de pessoa colectiva n.º 505436531;
averbamento n.º (of.) 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 1 e 2/040709; pasta n.º 24 000.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 12 de Abril de 2004, de João
Adriano de Sousa Teixeira, por renúncia.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007391031

PIIG � PRODUÇÃO DE INSTRUMENTOS
INFORMÁTICOS DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 898; identificação de pessoa colectiva n.º 506836665; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040715; pasta
n.º 27 911.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIIG � Produção de Instrumen-
tos Informáticos de Gestão, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Guerra Junqueiro, 560,
freguesia de Massarelos, concelhos do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na formação, concepção de software de apoio
à gestão, produção de conteúdos formativos e comercialização de
software aplicacional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 1666,68 euros, pertencente ao sócio João Manuel
Camelo Cunha Lobão, outra do valor nominal de 1666,66 euros,
pertencente ao sócio José Pedro Camelo Cunha Lobão e outra do
valor nominal de 1666,66 euros pertencente ao sócio Paulo José
Mendes Gonçalves.

2 � Podem os sócios, por deliberação tomada por dois terços dos
votos correspondentes ao capital social, exigir-se prestações suple-
mentares, até ao montante igual ao triplo do capital.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007388065

USCITA � DESENVOLVIMENTO DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 895/040714; identificação de pessoa colectiva
n.º 506068960; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 15/
040714; pasta n.º 27 908.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo sido alterado o corpo do
artigo 1.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma USCITA � Desenvolvimento de
Moda, L.da, tem a sua sede na Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 1003 a
1027, freguesia de Ramalde, do concelho do Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T.
Oliveira. 2007390965

VIDEOMINUTO � PRODUTOS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 632; identificação de pessoa colectiva n.º 504934910;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 12/040714; pasta n.º 23 005.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Arquitecto Cassiano Bar-
bosa, 38, loja C, freguesia de Ramalde, Porto.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007390973

GÓRDIO � EMPREENDIMENTOS INDUSTRIAIS
E COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 394; identificação de pessoa colectiva n.º 503315184; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 11/040714; pasta
n.º 12 990.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação, deliberada em 30 de Março de 2004.

Quadriénio de 2004/2007.
Conselho de administração: presidente � Maria Cândida Cadeco da

Rocha e Silva, divorciada; vogais: Jorge Manuel da Conceição Freitas
Gonçalves, solteiro, maior e Margarida Manuela Ferreira da Cunha
Leal, divorciada.

Fiscal único: José Eduardo Faria Neiva Santos, escritório na Rua de
João de Deus, 6, 1.º, s. 105/106, Porto, casado, revisor oficial de
contas; fiscal único, suplente: «Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires
Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas», representada
por José Carlos Canedo Gonçalves da Mota, casado,  revisor oficial
de contas.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007390957

PERFUMARIA CASTILHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 416; identificação de pessoa colectiva n.º 502474564; ins-
crições n.os 11 e 12; números e data das apresentações: 6 e 7/
040714; pasta n.º 3866.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designação dos membros dos órgãos de fiscalização, deliberada em
21 de Março de 2003, ano de 2003.

Fiscal único: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua do Dr. Eduardo Ne-
ves, 9, 5.º, direito, Lisboa, representada por Hermínio António Paulos
Afonso, revisor oficial de contas, casado; fiscal único,
suplente: Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial de contas, casado.

Designação dos membros dos órgãos de fiscalização, deliberada em
22 de Março de 2004, ano de 2004.

Fiscal único: Pricewaterhousecoopers & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Avenida da Liberda-
de, 245, 8.º, A, Lisboa, representada por José Pereira Alves,  revisor
oficial de contas, casado; fiscal único, suplente: Manuel Heleno
Sismeiro, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua do Cam-
po Alegre, 1607, 7.º, esquerdo, Porto.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007390930

MANUEL CORREIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 836/931025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503074543; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 21/040716; pasta n.º 12 020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para Rua de Damião de Góis, 444, fre-
guesia de Cedofeita, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378159

GEZE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 851/950331; identificação de pessoa colectiva
n.º 503406368; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
040716; pasta n.º 13 993.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 3.º, n.º 1 a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas, sendo duas iguais
com o valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios José Manuel Moreno de Morais Castro e Georgete Maria
Quintas da Silva Mendes de Morais Castro e duas também iguais de
47 500 euros pertencendo uma a cada uma das sócias Raquel Mendes
de Morais Castro e Rita Mendes de Morais Castro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378043

SÓRBIA � SOCIEDADE GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 879/880718; identificação de pessoa colectiva n.º 500274282;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 12/040713; pasta n.º 44.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de vogais do conselho de administra-
ção, de Ernesto Joaquim Pinto Tomás da Cruz Lareth e Alice Georgina
Relvas da Silva Tentugal, em 31 de Julho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443546

TAVARES & ISABEL � TRANSPORTES
DE PASSAGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 462/010528; identificação de pessoa colectiva
n.º 505456591; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
040713; pasta n.º 24 035.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 9 de Julho de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443589

MANUEL PEREIRA DE MELO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 834/990518; identificação de pessoa colectiva
n.º 504615122; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 18/
040701; pasta n.º 20 955.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 11 de Junho de 2004.

Está conforme.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442671

MÉDIO E LONGO PRAZO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 863/040701; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502952644; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 17/
040701; pasta n.º 27 871.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando os artigos 1.º e 4.º, a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Médio e Longo Prazo � Promoção
Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Avenida da Boavista, 2881, 1.º,
sala 2, da freguesia de Lordelo do Ouro, concelho do Porto.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, eleitos em
assembleia geral, remunerados ou não, conforme constar da delibera-
ção que os eleger.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442663

MARIA ISABEL CHOÇA PINHEIRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 862/040701; identificação de pessoa colectiva n.º 506940543;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/040701; pasta
n.º 27 870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A) A sociedade adopta a firma Maria Isabel Choça Pinheiro,
Unipessoal, L.da e tem sede na Rua da Alegria, 850, 4.º, da freguesia
de Bonfim, concelho do Porto.

B) Desde já fica a gerência autorizada a transferir a sede para outro
local, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou extinguir em território nacional ou no estrangeiro,
agências, sucursais, filiais, delegações ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços médicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 euro
e corresponde a uma única quota pertencente à sócia Dr.ª Maria Isa-
bel de Jesus Duarte Choça Pinheiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Dr.ª Maria Isabel de
Jesus Duarte Choça Pinheiro, desde já, nomeada gerente.

Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente, o qual,
em ampliação dos seus poderes normais de gerente, poderá comprar
veículos automóveis de e para a sociedade.

Poderá ainda a sócia única, constituir procuradores ou mandatários
para os actos necessários ao expediente, em geral da sociedade, no-
meadamente a movimentação de contas bancárias, saques de cheques
e letras, endossos, assinaturas de contratos e outros demais actos
comerciais.

ARTIGO 5.º

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado a fim de fazer face às despesas com o registo comercial,
publicações e aquisição de mobiliário, máquinas e equipamentos ne-
cessários à instalação de serviços da sociedade.

Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442590

GAMA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 775/030103; identificação de pessoa colectiva
n.º 506423085; data: 20040623 PC/1034; pasta n.º 26 683.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

14 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão. 2004496509

ONDIMETA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 038/900712; identificação de pessoa colectiva
n.º 502376317; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 25/
040716; pasta n.º 15 195.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social que está integralmente subscrito é de 250 000 euros
e encontra-se dividido em 50 000 acções com o valor nominal de
5 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378248

JORJAUTO (PORTO)
SOCIEDADE DE COMÉRCIO RODOVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 377/960207; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582905; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 25/
040716; pasta n.º 15 195.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando o
artigo 4.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social integralmente realizado, é de 499 000 euros, divi-
dido em duas quotas, sendo uma de 399 200 euros da sócia
«JORJAUTO � Sociedade de Comércio Rodoviário, L.da» e uma de
99 800 euros do sócio Manuel de Sá Vinhas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378230

JOSÉ MARIA MAGALHÃES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 904/040716; identificação de pessoa colectiva
n.º 506787648; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
040716; pasta n.º 27 918.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

1.º

A sociedade adopta a firma José Maria Magalhães, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua de Pedro Homem de Melo, 334, Porto.
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2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício das actividades de
ocupação de tempos livres da população escolar e da terceira idade,
formação dessa população e compra e venda de equipamentos elec-
trónicos para formação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, pertencente ao sócio José Maria Geraldes Pereira Dias de
Magalhães que possui uma única quota.

4.º

A gerência da sociedade, fica afecta ao sócio José Maria Geraldes
Pereira Dias de Magalhães.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios com a sociedade,
devendo os mesmos servir a prossecução do objecto social e respeitar
a forma escrita.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378183

NEW D � NOTÍCIAS DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 970/030328; identificação de pessoa colectiva
n.º 505355906; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 13/
040720; pasta n.º 26 901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação de gerentes, por deliberação de 8 de Março de
2004: António Orlando de Matos, e João Eugénio da Providência
Santarém de Anacoreta Correia, ambos casados.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378221

SAU � SOCIEDADE AGRÍCOLA SAUDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 283/480515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500408076; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data
da apresentação: 1/040720; pasta n.º 16 927.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Avenida da Boavista, 1756, 5.º,
freguesia de Ramalde, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378205

TRIBARRA � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 017/020515; identificação de pessoa colectiva
n.º 502208910; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14; número e data
da apresentação: 6/040720; pasta n.º 24 722.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de recondução dos membros dos órgãos sociais para o ano
de 2004.

Data da deliberação: 30 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Maria Elvina Reis Coe-

lho Cepeda Alves, casada; vogais: José Manuel Coelho Ramos
Montenegro, casado; e João Carlos Jesus Correia Coelho, solteiro,
maior.

Fiscal único: «Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da», com sede na Rua do Professor
Correia de Araújo, 593, Praceta Privada, entrada 3, sala 3, Porto,
representada por José Pinto de Almeida Soutinho, revisor oficial de
contas, casado; suplente: José Augusto Silva Mendes, revisor oficial
de contas, casado.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378213

IPHOLDING � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 206/020318; identificação de pessoa colectiva
n.º 501335200; inscrição n.º 45; número e data da apresentação: 3/
040524; pasta n.º 24 975.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2003/2006.

Nomeados em 14 de Janeiro de 2003.
Conselho de administração: presidente � Ilídio da Costa Leite de

Pinho, casado, residente na Quinta da Voltinha, Lordelo, Vale de
Cambra; vogais: João Pedro Machado da Costa Carvalho, casado, re-
sidente na Rua do Padre José de Anchieta, 162, habitação 2E, Porto
e Paula Alexandrina Teixeira de Pinho de Sousa Quental, casada, re-
sidente na Rua de Calouste Gulbenkian, 17, 5.º, habitação 1, Porto.

Fiscal único, efectivo: «Santos Vaz & Trigo de Morais, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas», representada por João Manuel Tri-
go de Morais; e suplente: Maria Piedade Gonçalves dos Santos Vaz,
revisora oficial de contas, casada, ambos com domicílio profissional
na Rua de Silva Brinco, 148, São Mamede de Infesta.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2004411457

MOLDUROLÂNDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 13 429/520714; identificação de pessoa colectiva
n.º 500195633; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/040716; pasta n.º 20 464.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de José da Silva Mesqui-
ta, em 7 de Abril de 1982, por renúncia.

Está conforme.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378175

PUREMODA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ARTIGOS DE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 226/970512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503874620; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 14/040716; pasta n.º 16 870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de Fernando Pinto
Baganha, em 31 de Maio de 2000, por renúncia.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378086

IMPARFIN � INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
FINANCEIRAS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 334/900810; identificação de pessoa colectiva
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n.º 502398116; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 13/
040716; pasta n.º 3472.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, com aditamento dos n.os 3 e 4 ao
artigo 5.º que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 � Se assim for deliberado em assembleia geral, os accionistas
podem realizar, em dinheiro ou em espécie, gratuita ou onerosamen-
te, conforme for decidido na mesma assembleia, prestações acessóri-
as de capital a favor da sociedade, na proporção ou em proporção
diferente da correspondente à sua participação no capital social da
sociedade, mas, em qualquer caso, a realização das prestações acessó-
rias só será obrigatória para os accionistas que tiverem aceite realizá-
las, na própria assembleia que as deliberou ou em documento escrito
posterior, e terá como montante global máximo de 900 000 euros.

4 � A exigibilidade e a restituição das prestações acessórias
efectuadas nos termos do número anterior fica sujeito ao regime le-
galmente previsto para as prestações suplementares de capital.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378140

SODESA � COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 880/020509; identificação de pessoa colectiva
n.º 505956390; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 11 e 12/040716; pasta
n.º 26 585.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de presidente do conselho de ad-
ministração, de José Albino da Silva Peneda, em 23 de Junho de 2004,
por renúncia; e designação (por cooptação) do presidente do conse-
lho de administração: Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério,
casado.

Data da deliberação: 23 de Junho de 2004.
Prazo: Triénio em curso de 2002/2004.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378132

TÍTULO � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 746/900803; identificação de pessoa colectiva
n.º 502216026; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 31 e inscrição
n.º 32; números e data das apresentações: 9 e 10/040716; pasta
n.º 901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de presidente do conselho de admi-
nistração, de Humberto da Costa Leite, em 15 de Junho de 2004, por
renúncia; e designação do presidente do conselho de administração,
por deliberação de 15 de Junho de 2004: Mário José Machado Beleza
Ferraz de Azevedo, casado.

Prazo: Triénio em curso de 2002/2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378094

GILABA � MÁQUINAS E PRODUTOS QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 185/670913; identificação de pessoa colectiva

n.º 500126968; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 8/
040716; pasta n.º 3963.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2004/2007:

Conselho de administração: presidente � Hermenegildo Pinto de
Freitas Correia Pais, divorciado; administradores: Manuel Joaquim
Pinto Correia Pais, divorciado e Maria Manuela Barreto Fernandes
Correia Pais, casada; suplente: Pedro Miguel Rocha Correia Pais, sol-
teiro, maior.

Conselho fiscal: presidente � Ângelo Belisário de Sousa, revisor
oficial de contas, casado; efectivos: Joaquim Alexandre de Oliveira e
Silva, casado e Francisco José Carvalho da Silva Guedes, solteiro, maior;
suplente: Luís Fernando Moreira Ribeiro, revisor oficial de contas,
casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378078

PEDRO & PAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 911/801217; identificação de pessoa colectiva
n.º 501113495; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 7/
040716; pasta n.º 13 355.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de designação dos membros dos órgãos sociais para o
quadriénio de 2004/2007:

Conselho de administração: presidente � Hermenegildo Pinto de
Freitas Correia Pais, divorciado; administradores: Manuel Joaquim
Pinto Correia Pais, divorciado e Maria Manuela Barreto Fernandes
Correia Pais, casada; suplente: Pedro Miguel Rocha Correia Pais, sol-
teiro, maior.

Fiscal único, efectivo: Ângelo Belisário de Sousa, revisor oficial de
contas, casado; suplente: Luís Fernando Moreira Ribeiro, revisor ofi-
cial de contas, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378060

ZHOU YI & XU FENG � COMÉRCIO A RETALHO
DE LEMBRANÇAS, ARTESANATO E BIJUTERIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 677/021030; identificação de pessoa colectiva
n.º 506256146; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 2 e 4/040716; pasta
n.º 26 576.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente, de Zhou Yi, em 11 de
Fevereiro de 2004, por renúncia.

Certifico ainda que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de designação de gerente, em 12 de Fevereiro de
2004, a sócia Chaohua Jin.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378051

TEL CENTER PORTUGAL II
SERVIÇOS TELEMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 828; identificação de pessoa colectiva n.º 504584642; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 24/040707; pasta
n.º 23 259.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Maio de 2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 1000263654

MULTICANAL NORTE � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 629; identificação de pessoa colectiva n.º 503340294; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 23/040707; pasta n.º 13 301.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Maio de 2004.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 1000263653

LCRC � LABORATÓRIO DE COSMETOLOGIA
PARA RECUPERAÇÃO DE CABELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 331/960115; identificação de pessoa colectiva
n.º 503565474; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 23/
040716; pasta n.º 15 149.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo de dissolução.

Prazo para a liquidação: três anos a partir de 31 de Março de 2004.
Designado liquidatário: Marcelino José Guerreiro Barata.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007378167

GRQ, CONSULTORES � GESTÃO E COORDENAÇÃO
DE PROJECTOS, OBRAS E QUALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 351/980918; identificação de pessoa colectiva n.º 504257722;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 16 e 17/040623; pasta n.º 18 902.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerente, de Maria do
Céu Fernandes Ribeiro, em 6 de Janeiro de 1999, por renúncia; e
designado gerente, em 6 de Janeiro de 1999, Carlos Vicente de Car-
valho Finteiro, casado.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443384

YPSOINTERIORES � MOBILIÁRIO E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 104/020118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505866447; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/
040701; pasta n.º 24 848.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o n.º 2 do artigo 4.º, a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442604

METRO DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 498/941018; identificação de pessoa colectiva
n.º 503278602; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 3/
040712; pasta n.º 13 132.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado o re-
gisto de designação da fiscalização, por deliberação de 10 de Março de 2004.

Fiscal único, efectivo: «António Magalhães & Carlos Santos, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas», representada por Carlos Alberto
Freitas dos Santos, revisor oficial de contas, casado, com domicílio
profissional na Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto;
suplente: José Rodrigues de Jesus, revisor oficial de contas, casado,
com domicílio profissional na Rua do Arquitecto Marques da Silva,
285, 3.º, Porto.

Prazo: Quadriénio de 2004/2007.

Está conforme.

12 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442701

SOCOVIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
VIANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 719/780413; identificação de pessoa colectiva n.º 500748365;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/040618; pasta n.º 734.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital e alteração do contrato, passando os
artigos 1.º e 3.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SOCOVIA � Sociedade de Constru-
ções Vianense, L.da, com sede na Rua da Fontinha, 11, 1.º, direito e
esquerdo, sala 3, da freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 500 000 euros, representado por três quotas: duas do valor nomi-
nal de 150 000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios
Manuel da Costa Marques e Maria Clotilde Oliveira Manarte e uma do
valor nominal de 200 000 euros ao sócio Fernando Oliveira Marques.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2004431636

TEIXEIRA JORGE � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 709/900119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502273518; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/030707; pasta n.º 774.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Aires de Ornelas, 16, 1.º,
escritório 2, freguesia de Bonfim, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443350
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ONE RECORDS � COMÉRCIO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 386/031031; identificação de pessoa colectiva
n.º 506717860; data: 20040621 PC/829; pasta n.º 27 356.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2001964188

SINTURPRADO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 383/000131; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811258; data: 20040621 PC/830; pasta n.º 22 690.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442558

TELEFONIMUS � TELECOMUNICAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 316/980904; identificação de pessoa colectiva
n.º 504243829; data: 20040621 PC/831; pasta n.º 18 795.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442540

PORTOPRENDA � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 988/980416; identificação de pessoa colectiva
n.º 504132806; data: 20040621 PC/832; pasta n.º 18 319.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442531

PROSEGUR T � TRANSPORTE DE VALORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3286/950609; identificação de pessoa colectiva n.º 503440302;
data: 20040621 PC/834; pasta n.º 20 862.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442523

SORTE DAS FONTAINHAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 363/000121; identificação de pessoa colectiva
n.º 504813455; data: 20040621 PC/837; pasta n.º 22 670.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442515

JOSÉ DE SOUSA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 6559/240528; identificação de pessoa colectiva n.º 500558728;
data: 20040621 PC/805; pasta n.º 9011.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442507

PÓVOA & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 806/861002; identificação de pessoa colectiva
n.º 501719806; data: 20040621 PC/814; pasta n.º 14 235.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2002151482

SILVA GRAVADOR � CARIMBOS E GRAVURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 476/000313; identificação de pessoa colectiva
n.º 504717170; data: 20040621 PC/812; pasta n.º 22 788.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2002151539

JOAQUIM MAIA � MEDICINA DE REABILITAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 169/020402; identificação de pessoa colectiva
n.º 506026973; data: 20040621 PC/810; pasta n.º 24 934.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2002337845

LUÍS NICOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 957/861028; identificação de pessoa colectiva
n.º 501732721; data: 20040621 PC/806; pasta n.º 16 837.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2007442477

LUÍS F. LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1615/891120; identificação de pessoa colectiva n.º 502247134;
data: 20040621 PC/809; pasta n.º 20 106.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003, re-
ferentes à sociedade em epígrafe.

7 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Varajão.
2002337861

RUSKI & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 866; identificação de pessoa colectiva n.º 503083852; ins-
crições n.os 16 e 17; números e data das apresentações: 12 e 13/
040715; pasta n.º 12 053.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Designado gerente o sócio, Rui Manuel Borges de Sousa Prata; e
Alteração do contrato, cujo artigo segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Kuski & Prata, L.da, e tem a sede
na Rua da Saudade, 59, 5.º, sala 57, no Porto.

Verifiquei a qualidade de sócios pela certidão do Registo Comercial
que arquivo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, João Francisco Ponte
Chora. 2007443970

S. E. P. � CONSULTORES � SOCIEDADE
DE CONSULTADORIA DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 850; identificação de pessoa colectiva n.º 502764376; ins-
crições n.os 7 e 9; números e data das apresentações: 16 e 18/
040715; pasta n.º 9531.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
os registos de aumento de capital, e alteração do contrato, cujos
artigos seguem:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. E. P. � Consultores � Socie-
dade de Consultadoria de Estudos e Projectos, L.da, com sede na Praceta
de D. Nuno Álvares Pereira, 20, 5, F N, da freguesia e concelho de
Matosinhos.

2 � (Mantém-se.)

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros dividido em quatro de 1250 euros, cada, pertencentes duas
ao sócio, Paulo José Barata Salgueiro Pita e as restantes uma a cada
um das sócias Fernanda Isabel Correia Ramos e Maria Gabriela Vaz
Pêra Vieira Martins.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, remunerados ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

5.º

A sociedade vincula-se perante terceiros, pela intervenção de um
gerente ou de procurador ou mandatário com poderes para o acto.

§ único. (Mantém-se.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443961

GROUPEMENT ADRIANO, JAIME RIBEIRO, CONDURIL
CONSTRUÇÃO, A. C. E.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30; identificação de pessoa colectiva n.º 507054342; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 17/040722; pasta n.º 27 927.

Certifico que, relativamente ao agrupamento em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de constituição de agrupamento complementar de
empresas, cujos artigos seguem:

Texto completo dos estatutos pelos quais se regerá o agrupamento
complementar de empresas denominado «Groupement Adriano,
Jaime Ribeiro, CONDURIL � Construção, A. C. E.»

ARTIGO 1.º

Denominação

O Agrupamento Complementar de Empresas adopta a denomina-
ção de Groupement Adriano, Jaime Ribeiro, Conduril � Construção,
A. C. E.

ARTIGO 2.º

Sede

O Agrupamento tem a sua sede na Rua do Monte dos Burgos, 470/
492, 1.º, 4269-001 Porto, podendo ser transferida dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer qualquer forma de
representação no país ou estrangeiro, mediante deliberação do conse-
lho de administração.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto do presente Agrupamento consiste na «realização do
troço de Estrada da Rocade Méditerranéenne entre el Jebha e
Ajdir: lote 2, Beni Boufrah � Ajdir, em Marrocos», e acessoriamente
na distribuição e partilha de lucros.

ARTIGO 4.º

Capital

O Agrupamento não tem capital próprio.

ARTIGO 5.º

Duração

1 � O Agrupamento terá inicio na data da assinatura do presente
contrato e durará até que haja terminado toda a responsabilidade, quer
do Agrupamento perante terceiros, quer das agrupadas entre si, resul-
tante da execução do objecto referido na cláusula 3.ª

2 � A duração do Agrupamento poderá ser prorrogada por deci-
são das agrupadas.

ARTIGO 6.º

Participações

A participação das agrupadas no Agrupamento são as seguintes: Jaime
Ribeiro: 33,334%; Adriano: 33,333%; CONDURIL: 33,333%.

ARTIGO 7.º

Cessão de participação

1 � Nenhuma das agrupadas pode transferir, ceder, transmitir,
vender por qualquer forma, no todo ou em parte, a sua participação
no Agrupamento ou fazer-se substituir por terceiros no cumprimento
das suas obrigações bem como dá-la de garantia, sem que haja sido pré-
via e expressamente autorizada, para tanto, pelas demais agrupadas.

2 � As agrupadas terão direito de preferência na eventual transfe-
rência ou cessão das participações de qualquer delas.

ARTIGO 8.º

Subempreitadas

Para a execução dos trabalhos que constituem o objecto do Agru-
pamento, este poderá, sempre que o entender por conveniente, re-
correr a subempreitadas.

ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de agrupada/incumprimento

A perda de qualidade de membro do Agrupamento compete à
assembleia geral e ocorrerá nos casos previstos na lei, nomeadamente
nos seguintes:

1 � No caso de uma das agrupadas ser declarada falida, obter ho-
mologação de concordata ou acordo de credores ou ser dissolvida por



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 231 � 30 de Setembro de 2004 22 040-(191)

qualquer razão (ressalvada a situação de fusão ou reestruturação), as
outras agrupadas terão direito não só de a excluir, ou a quem lhe su-
ceder, do Agrupamento, mas também de tomar todas as providências
para anular, na medida do possível, as consequências do incumprimento,
tudo sem prejuízo do direito a ser indemnizada, pela agrupada excluída,
de todos os prejuízos passados, presentes e futuros que, no âmbito do
Agrupamento, tais factos lhes causarem.

2 � Considera-se, ainda, justa causa de exclusão de uma das agru-
padas, com aplicação do disposto no número anterior, a falta grave,
em si mesma ou pela sua repetição, a deveres essenciais de membros
do Agrupamento, como seja o caso da obrigação do pagamento das
contribuições ao Agrupamento, quando ponha em risco a prossecução
do objecto do Agrupamento ou o presente contrato, ou os direitos
fundamentais das outras agrupadas, se tal não for eliminada no prazo
razoável fixado para o efeito e em cuja votação não participará a
agrupada suposta faltosa.

3 � A agrupada excluída perderá, em favor das outras agrupadas,
todos os benefícios que lhe advêm do presente contrato, até ao limite
da indemnização devida às outras.

4 � A agrupada excluída obriga-se a prestar às outras agrupadas
tudo o que detiver ou o máximo que lhe for possível prestar, no sen-
tido de permitir a esta ou a terceiros a execução da prestação
incumprida nas melhores condições.

5 � O pagamento da indemnização pela agrupada excluída às ou-
tras será prioritariamente efectuado à custa dos bens daquela que exis-
tam no local da empreitada ou afectados ao serviço desta ou, ainda,
que tenha a receber.

6 � A pedido da própria agrupada, mediante acordo unânime dos
restantes.

ARTIGO 10.º

Responsabilidade

1 � As empresas agrupadas respondem solidária e ilimitadamente
perante terceiros pelas dividas do Agrupamento, salvo cláusula em con-
trário inscrita nos contratos celebrados com credores determinados.

2 � A responsabilidade do Agrupamento, relativa à execução dos
trabalhos que constituem o seu objecto, é solidariamente assegurada
pelas agrupadas, salvo se outro regime vier a ser convencionado com
pessoa determinada.

3 � Em caso de responsabilização de qualquer das agrupadas por
actos praticados por outra ou outras agrupadas, terá a agrupada assim
responsabilizada direito de regresso contra cada uma das demais agru-
padas em causa, até ao limite da sua participação no Agrupamento,
fixado na cláusula 6.ª supra.

4 � Não obstante, entre as agrupadas, tal responsabilidade será
repartida na proporção das respectivas participações, conforme defi-
nida na cláusula 6.ª, excepto no caso de tal responsabilidade resultar
do não cumprimento por parte de uma ou mais agrupadas das suas
obrigações, caso em que será apenas suportada pela agrupada faltosa.

ARTIGO 11.º

Benefícios e encargos

As agrupadas obrigam-se a contribuir financeiramente para os cus-
tos e despesas do Agrupamento nos termos que venham a ser estabe-
lecidos pela assembleia geral e na proporção da sua participação, nos
termos da clausula 6.ª

ARTIGO 12.º

Órgãos do ACE

Os órgãos do Agrupamento são a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

ARTIGO 13.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelas agrupadas, devendo cada
uma delas nomear um representante.

2 � Na assembleia geral, cada agrupada será titular de um voto.
3 � À assembleia caberá a aprovação de contas e terá a compe-

tência definida legalmente, podendo ser chamada a deliberar sobre os
assuntos que lhe sejam cometidos pelo conselho de administração.

4 � À assembleia geral compete apreciar e deliberar sobre as seguin-
tes matérias, sem prejuízo de outras que lhe sejam cometidas por lei:

a) Aprovação do relatório anual de gestão e das contas do exercício;
b) A exclusão de um membro do Agrupamento nos termos do dis-

posto na cláusula 9.ª do presente contrato;
c) A alteração do presente contrato;
d) A dissolução e liquidação do Agrupamento;

e) As que se suscitem no âmbito do Agrupamento e que não sejam
resolvidas pelo conselho de administração;

f) Quaisquer outras que os membros do Agrupamento decidam una-
nimemente, submeter a deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá ordinária e obrigatoriamente no
primeiro trimestre de cada ano civil e, extraordinariamente, sempre
que tal reunião seja solicitada por qualquer das agrupadas.

2 � As reuniões serão convocadas pelo presidente do conselho de
administração, por sua iniciativa ou a requerimento de qualquer das
agrupadas, e serão presididas pelo representante nomeada por Adriano.

3 � A convocação de assembleia geral será efectuada através de
carta registada, com pelo menos 10 dias de antecedência da data de
realização, e indicando a respectiva ordem do dia.

4 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, podem as
agrupadas reunir-se em assembleia geral e deliberar sobre quaisquer
matérias da sua competência, com dispensa da formalidade de prévia
convocação.

5 � As agrupadas serão representadas por pessoas singulares, me-
diante carta mandato ou telefax dirigido ao presidente da assembleia
geral.

6 � Das reuniões serão lavradas actas em livro aberto para o efei-
to, as quais serão assinadas pelos representantes das agrupadas pre-
sentes na reunião.

7 � Os membros do conselho de administração deverão, em prin-
cipio, assistir às reuniões da assembleia geral, sem direito de voto,
salvo no caso de intervirem na qualidade de representante de alguma
das agrupadas.

ARTIGO 15.º

Quórum da assembleia geral

1 � A assembleia geral poderá reunir e deliberar validamente em
primeira convocatória se estiverem presentes ou devidamente repre-
sentadas as três agrupadas.

2 � Em caso de falta de quórum, reunirá a assembleia, em segunda
convocatória, no terceiro dia útil subsequente, no mesmo local e na
mesma hora, sendo as agrupadas informadas de tal facto por telefax.

3 � No caso previsto no número anterior, as deliberações toma-
das são inteiramente vinculativas para as agrupadas ausentes.

ARTIGO 16.º

Votação

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por unani-
midade das agrupadas presentes.

2 � As agrupadas não poderão votar nas deliberações que tenham
por objecto a sua própria exclusão.

3 � Nos casos em que não seja possível obter a unanimidade apli-
car-se-á o disposto no artigo 27.º

ARTIGO 17.º

Conselho de administração

1 � A administração do Agrupamento será exercida por um con-
selho de administração composto por um membro efectivo e um su-
plente nomeado por cada uma das agrupadas, pelo período de quatro
anos, ou no máximo, a duração prevista na cláusula 5.ª do presente
contrato.

2 � A Jaime Ribeiro designará um representante que presidirá ao
conselho de administração.

3 � Os membros do conselho de administração não serão remune-
rados, salvo deliberação em contrário da assembleia geral.

4 � O conselho de administração reunirá quando convocado por
qualquer dos seus membros e, pelo menos, uma vez por mês.

5 � O conselho de administração deliberará por unanimidade.
6 � Ao conselho de administração cabe definir as linhas gerais a

que deve obedecer a gestão do Agrupamento, definindo a sua estraté-
gia e linhas gerais de actuação, com vista à optimização de resultados
na condução das empreitadas adjudicadas.

7 � Para além de todas as demais atribuições decorrentes da lei ou
previstas nos presentes estatutos, o conselho de administração tem
competência para a prática das seguintes actos:

a) A gestão de todas as actividades do Agrupamento, com respeito
pelas decisões da assembleia geral, quando a lei e os estatutos assim o
determinarem;

b) A elaboração das contas e do orçamento anual;
c) A representação do Agrupamento perante terceiros, em juízo

ou fora dele;
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d) A cessão e alienação ou a oneração de bens móveis ou imóveis,
desde que tais operações estejam previstas no orçamento aprovado
pela assembleia geral ou que sejam previamente aprovadas por esta;

e) A obtenção de quaisquer financiamentos;
f) A prestação de cauções e garantias pelo Agrupamento;
g) Aprovação de todas as propostas de preço a apresentar ao dono

da obra;
h) Deliberação sobre políticas de aquisição e gestão de meios de

produção;
i) Deliberação e aprovação dos termos e condições dos contratos a

celebrar com terceiros, nomeadamente sub-empreitadas, fornecimen-
tos, serviços, garantias, seguros, etc.;

j) Constituição de mandatários do Agrupamento.

ARTIGO 18.º

Vinculação do Agrupamento

O Agrupamento obrigar-se-á por qualquer uma das seguintes for-
mas:

a) Assinatura de três representantes das agrupadas no conselho de
administração;

b) Assinatura de dois representantes das agrupadas no conselho de
administração, mediante prévia deliberação unânime do conselho de
administração; ou

c) Assinatura de um ou mais procuradores nos termos da respecti-
va procuração.

ARTIGO 19.º

Fiscalização

A assembleia geral poderá proceder à designação de um revisor
oficial de contas ou de uma sociedade de auditoria para fiscalizar e/ou
certificar as contas do Agrupamento, sem prejuízo das auditorias que
qualquer das agrupadas, a suas expensas, entenda promover.

ARTIGO 20.º

Organização interna do Agrupamento

A organização interna do Agrupamento e as relações com e entre
os seus membros, reger-se-ão, naquilo em que não prevejam os pre-
sentes estatutos, por regulamento interno.

ARTIGO 21.º

Partilha de lucros

Salvo deliberação em contrário, os lucros líquidos eventualmente
apurados em cada exercício serão distribuídos pelas agrupadas na pro-
porção das respectivas participações.

ARTIGO 22.º

Meios

1 � O equipamento, materiais e mão de obra e serviços a afectar
à execução dos trabalhos que se integram no objecto do presente
Agrupamento, serão prioritariamente fornecidos pelas agrupadas.

2 � Os valores pelos quais tais fornecimentos serão feitos, serão
fixados e aprovados pelo conselho de administração.

3 � Sempre que os fornecimentos referidos nesta cláusula forem
objecto de contrato a celebrar com terceiros, serão aprovados pelo
conselho de administração, minutas tipo, dos contratos a celebrar.

ARTIGO 23.º

Excedentes de tesouraria

1 � No caso de, durante o período de duração do Agrupamento, se
produzirem de forma clara excedentes nas disponibilidades da tesou-
raria, face às previsões de receitas e despesas, poderá ser deliberado
em assembleia geral a sua distribuição, total ou parcialmente, pelas
agrupadas na proporção das suas participações, por conta dos resulta-
dos líquidos do exercício, mediante caução.

2 � Uma vez aprovadas as contas do exercício pela assembleia
geral, as agrupadas deverão restituir imediatamente ao Agrupamento
as importâncias por si recebidas ao abrigo do número anterior e na
parte que exceda a que lhes tenha sido atribuída na distribuição de
lucros.

ARTIGO 24.º

Exercício económico

O exercício económico terá início no dia l de Janeiro e o seu ter-
mo no dia 31 de Dezembro de cada ano, com excepção do primeiro
exercício, o qual terá o seu inicio na data da assinatura do contrato de
constituição do Agrupamento.

ARTIGO 25.º

Dissolução

O Agrupamento dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 26.º

Liquidação e partilha

A liquidação e partilha dos bens do Agrupamento dissolvido, serão
feitas extrajudicialmente pela assembleia geral

ARTIGO 27.º

Litígios

As questões emergentes da interpretação e execução deste contra-
to serão previamente objecto de uma tentativa de conciliação dos
residentes das administrações das agrupadas, ou de quem eles designa-
rem para o efeito, após o que, não sendo obtido o consenso, serão
decididas por arbitragem, de acordo com o direito constituído.

ARTIGO 28.º

Legislação aplicável

Em tudo o que não estiver especificamente previsto no presente
contrato observar-se-á o disposto na Lei n.º 4/73, de 4 de Junho e no
Decreto-Lei n.º 430/73, de 25 de Agosto.

Ficam desde já designados os seguintes membros do conselho de
administração:

a) Em representação da Jaime Ribeiro & Filhos, S. A.:
Membro efectivo: Fernando Joaquim Queirós Ribeiro, casado, na-

tural da freguesia da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia, resi-
dente na Rua de José Teixeira Lopes, 321, Arcozelo, em Vila Nova
de Gaia; membro suplente: Augusto Manuel Monterroio Martins da
Rocha, casado, natural da freguesia de Cedofeita, concelho do Porto,
residente na Rua de João de Barros, 138-A, habitação 11, 1.º, no Porto.

b) Em representação da Sociedade de Empreitadas Adriano, S. A.:
Membro efectivo: Carlos Alberto Alves Gonçalves, casado, natural

da freguesia de Nogueira, concelho de Viana do Castelo, residente na
Rua da Senhora da Hora, Vereda, 14, lote 24, Quinta do Sardoal,
Mafamude, em Vila Nova de Gaia; membro suplente: João Arnaldo
Nunes Martins Calheiros Cruz, divorciado, natural da freguesia de
Santo Ildefonso, concelho do Porto, residente na Rua de Sarmento
Beires, 319, 6º, direito, no Porto.

c) Em representação da CONDURIL � Construtora Duriense, S. A.:
Membro efectivo: Carmo Coelho Moreira Pereira, casado, natural

da freguesia de Ermesinde, concelho de Valongo, residente na Rua da
Alegria, 582, 6.º, direito, no Porto; membro suplente: Álvaro Duarte
das Neves Vaz, casado, natural da freguesia da Sé, concelho de
Bragança, residente na Rua de N�Dola, 72, no Porto.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007390922

SKA PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 885/040709; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508974; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 18/
040709; pasta n.º 27 898.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, tendo sido alterado o n.º 1 do ar-
tigo 2.º que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Boavista, 3211,
3.º, sala 3.4, Edifício Oceanus, freguesia de Lordelo do Ouro, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443171

WHELLTRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 535; identificação de pessoa colectiva n.º 503811289;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 29/040715; pasta n.º 17 747.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 14 de Junho de 2004, de
António Augusto de Freitas Batista, renúncia.

26 de Junho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Ponte
Chora. 2007443953

LOPES, LEMOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 257/781115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500781354; inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 8/
040709; pasta n.º 837.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Aumento de capital e alteração do contrato, passando os artigos 3.º
e 5.º (corpo) a ter a redacção que segue:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 20 000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas iguais de 5000 euros, uma de
cada um dos sócios, Rogério Ferreira Vieira de Sá, Maria Teresa
Figueiredo de Almeida Vieira de Sá, Vítor Manuel da Silva Vieira de Sá
e Maria Cândida Gomes Pereira Vieira de Sá.

ARTIGO 5.º

Corpo

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos com
a assinatura de um gerente.

Designação de gerência: afecta aos sócios Rogério e Maria Teresa,
já designados e ao sócio Vítor Manuel, designado gerente em 7 de Junho
de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443155

Q� BAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 437; identificação de pessoa colectiva n.º 505035430; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 25/040715; pasta
n.º 22 748.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designados gerentes os sócios: Sílvia Alexandra de Sousa Barbosa
Rocha; e Alfredo Augusto Duarte Nogueira.

Data da deliberação: 6 de Julho de 2004.

26 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443945

GLOBAL FOZ � COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE FLORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 910; identificação de pessoa colectiva n.º 506684563; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/040721; pasta
n.º 27 926.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Global Foz � Comércio e Serviços de
Flores, L.da, com sede na Rua do Crasto, 23, freguesia de Nevogilde,
concelho do Porto.

§ único. A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer outra forma de representação social, em
território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de flores, plantas, artigos de
decoração, perfumes, papelaria/bazar; exportação e importação; presta-
ção de serviços.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em três quotas, uma de 2500 euros, per-
tencente a Miguel Lima Manso, outra no valor de 1250 euros, per-
tencente a Rute Marta Campos Carvalho e outra de 1250 euros, per-
tencente a Celina Odete Ribeiro Lima Manso.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 500 000 euros, mediante delibera-
ção tomada, por maioria simples, em reunião da assembleia geral.

3 � Fica desde já autorizado aos sócios a efectuarem entradas de
suprimentos desde que haja necessidade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de um ou mais gerentes,
a nomear em assembleia geral.

2 � Para representar e obrigar a sociedade é suficiente a assinatu-
ra de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes sóci-
os não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência, na res-
pectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de qualquer sócio;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se, por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anuais, depois de deduzida a parte destinada a
reserva legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia
geral.

Designado gerente, Núncio Ramiro Martins Manso, casado, resi-
dente na Rua de Gondarém, 1335, 1.º, Porto.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443910
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IBL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 379/040707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503246689; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 18/
040707; pasta n.º 12 968.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação de gerência.
Designado gerente, em 3 de Junho de 2004, Manuel José Paiva

Matos Lima, solteiro, maior.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443074

ROSELVIFOGO � CONTROLO DE INCÊNDIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 718; identificação de pessoa colectiva n.º 504329014;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 1 e 2/040712; pasta n.º 20 748.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguinte registos:

Cessação de funções de gerente, em 14 de Junho de 2004, de Elvira
da Conceição Batista Soares Teixeira, renúncia; e designação de ge-
rente, em 14 de Junho de 2004, de António Alexandre Almeida dos
Santos.

19 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443651

PARQUE-INVEST � SOCIEDADE PROMOTORA
DE PARQUES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 477; identificação de pessoa colectiva n.º 504320980;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 5 e 6/040712; pasta n.º 20 241.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de presidente do conselho de administração de
António Fernando Couto dos Santos, em 16 de Março de 2004, por
renúncia.

Designação de presidente do conselho de administração, em 16 de
Março de 2004, para o triénio em curso de 2001/2003, de José Maria
de Sá Correia, casado.

19 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443660

PARFIMO � PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
E IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 289; identificação de pessoa colectiva n.º 503569054;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 9/040712; pasta n.º 15 072.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Recondução dos membros dos órgãos sociais, para o triénio de 2004/
2006.

Data da deliberação: 3 de Junho de 2004.
Conselho de administração: António Joaquim Matos de Barros,

casado, residente na Rua do Barão de Forrester, 768, A, 3.º, direito,
Porto; Duarte Nuno da Silva Santos Melo de Barros, solteiro, resi-
dente na Rua do Farol, 41, 3.º, Porto; Cristina Maria Monteiro de
Barros, casada, residente na Rua do Barão de Forrester, 768, A, 3.º,
direito, Porto.

Conselho fiscal: António Mourão Neves, casado, residente na Ave-
nida dos Combatentes da Grande Guerra, 554, Porto; Carlos José
Ferreira Pinto Coelho de Mendonça, casado, residente na Rua de Duarte

Lopes, 141, Porto, Ribeiro Pires & Sousa, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, inscrita com o n.º 90, representada pelo Dr. Ma-
nuel Galvão Pires, revisor oficial de contas n.º 672, casado, com do-
micílio na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, como vogal. Para
suplente, foi eleito o Dr. Rui Alberto Machado de Sousa, casado, com
domicílio na Rua de Sá da Bandeira, 726, 3.º, direito, revisor oficial
de contas n.º 688.

19 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443694

LUÍS REIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 421; identificação de pessoa colectiva n.º 506740820; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 20/040712; pasta
n.º 27 392.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Julho de 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443708

OSÓRIO CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 828; identificação de pessoa colectiva n.º 505814404; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/040712; pasta
n.º 24 466.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443716

S. SIMÃO DA JUNQUEIRA � PROMOÇÕES TURÍSTICAS
E IMOBILIÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 215; identificação de pessoa colectiva n.º 506546900; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 19/040712; pasta
n.º 27 170.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais, em 25 de Março de
2004, para o ano de 2004.

Conselho de administração: Presidente � José António Pinheiro
Teixeira, casado; vogais: António Luís Pereira de Sousa Botelho, ca-
sado, e Gaspar Ferreira da Silva, casado.

Fiscal único: Efectivo: Deloitte & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de
Beja Neves, revisor oficial de contas, e suplente: António Marques
Dias, revisor oficial de contas.

20 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443724

TRANSPORTES JOSÉ BARRANTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 887; identificação de pessoa colectiva n.º 507046315; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/040712; pasta
n.º 27 900.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo artigo se segue:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes José Barrantes,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Bonfim, 93, 2.º, direito,
da freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá estabelecer filiais, sucursais, ou agen-
cias onde e quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercadorias
por conta de outrém e aluguer de veículos ligeiros e pesados de mer-
cadorias sem condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, representado por uma só quota
do seu único sócio José Barrantes Rivero.

§ único. Para efeito do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código
das Sociedades Comerciais, o sócio único declara sob sua responsabi-
lidade, que o capital de 50 000 euros já se encontra realizado em di-
nheiro, estando depositado numa conta aberta em nome da sociedade
na agência de Júlio Dinis, do Crédito Predial Português.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do seu montante inicial.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade será exercida pelo sócio único, ou por
gerentes por si designados em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.º-
E do Código das Sociedades Comerciais.

§ único. Fica, desde já, designado gerente o sócio único José Barrantes
Rivero, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipessoal por
quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do artigo 270.º-
C do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade esta fica
obrigada pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

Para efeitos do disposto no artigo 270.º-F do Código das Socieda-
des Comerciais, fica o sócio autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, para a prossecução do objecto desta.

Está conforme.

30 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443740

PORTA DO RIO � RESTAURANTE, CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 886; identificação de pessoa colectiva n.º 506946410; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 11/040712; pasta
n.º 27 899.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porta do Rio � Restaurante,
Cafetaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Rua do Vale Formoso, 282,
3.º, direito, freguesia de Paranhos, concelho do Porto.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cri-
adas sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em restaurante com local para
dança, snack bar, cafetaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor de

2500 euros, pertencente ao sócio Diogo Miguel Gomes Teodóro, e
outra do valor de 2500 euros, pertencente ao sócio Filipe Fernando
Gomes da Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de 50 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

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

4 � É vedado aos gerentes obrigarem a sociedade em actos, con-
tratos e documentos alheios aos negócios sociais, sob pena de o in-
fractor poder ser destituído da qualidade de gerente e ser responsável
perante a sociedade com os prejuízos a que der causa.

ARTIGO 5.º

A sociedade ou os sócios poderão participar no capital de outras
sociedades, mesmo com o objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos, complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

As divisões e cessões de quotas, são livremente permitidas entre
sócios; porém, a favor de estranhos, fica dependente do consenti-
mento da sociedade, a qual em primeiro lugar e os sócios cedentes,
em segundo, gozam sempre do direito de preferência em relação a
essas cessões, excepto no caso de se tratar de cessão de quotas a côn-
juge e descendentes do sócio ou entre sócios.

ARTIGO 7.º

1 � Em caso de falecimento, interdição, ausência, ou retirada de
quaisquer dos sócios, a sociedade não se dissolverá. Fica convencionado
de comum acordo entre todos os sócios, que os haveres do falecido
ou interdito, bem como as quotas do mesmo, serão transferidas para
os seus herdeiros ou sucessores que continuarão na sociedade, deven-
do no prazo de sessenta dias apresentar um só herdeiro, ou pessoa que
a todos os represente na sociedade.

2 � Em caso de falência de quaisquer dos sócios, a quota ou quotas
do mesmo serão transferidas única e exclusivamente para todos os
demais sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o titular;
b) Tratando-se de quota adquirida pela sociedade;
c) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou, separação

de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer
inteiramente ao seu titular inicial;

d) Sendo decretada a interdição ou inabilitação do seu titular;
e) Em caso de arrolamento, arresto, penhora, dação em penhor,

inclusão em massa falida ou insolvente ou, por qualquer outra forma,
de sujeição a venda forçada ou subtracção ao poder do seu titular;

f) Em caso de cessão a estranhos contra o disposto no artigo 6.º
deste contrato;

g) Por fraude ou qualquer acção devidamente comprovada como
lesiva dos direitos ou do bom nome da sociedade.

ARTIGO 9.º

Salvo deliberação da assembleia geral, não pode deixar de ser dis-
tribuído aos sócios metade do lucro do exercício que, nos termos da
lei, seja distribuível, depois de deduzida a percentagem para reserva
legal.

ARTIGO 10.º

Todas as deliberações da assembleia geral têm de ser tomadas por
unanimidade dos votos emitidos, incluindo o recurso à via judicial, ou
dissolução da sociedade.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443805
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VALUTÁRIA � GESTÃO MOBILIÁRIA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 816/000908; identificação de pessoa colectiva
n.º 504919610; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
040719; pasta n.º 23 247.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação, deliberada em 31 de Março de 2004, para o quadriénio 2004/
2007.

Administrador único: Fernando Manuel de Magalhães Mendes, ca-
sado.

Fiscal único: Manuel Pereira de Sousa Ramos, casado, revisor ofi-
cial de contas, com escritório na Rua da Venezuela, 184, 3.º, direito,
Porto; fiscal único suplente: Adriano Torres da Silva, casado, revisor
oficial de contas, com escritório Rua do Engenheiro Frederico Ulrich,
1215, Maia.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443163

MRM � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 497; identificação de pessoa colectiva n.º 506451453; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 12/040109; pasta
n.º 27 901.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma MRM � Audiovisuais, L.da, e a sua
sede na Rua de Santos Pousada, 1269, 2.º, esquerdo, freguesia do
Bonfim, da cidade do Porto.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais, filiais,
agências ou qualquer outra forma de representação legal em qualquer
localidade do País ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto audiovisuais, produção e difusão de
publicidade em painéis de vídeo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, é de 125 000 euros, e
correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 63 750 euros, pertencente ao sócio Manuel Rocha de Melo;
outra do valor nominal de 21 250 euros, pertencente ao sócio António
Manuel Noronha Rocha, e duas do valor nominal de 20 000 euros
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Jorge Manuel Paradinha
Nicolau e Francisco Machado.

2 � Cada um dos sócios pagou metade do valor nominal das suas
respectivas quotas, devendo a restante metade ser paga no prazo de
90 dias a contar da realização da constituição da sociedade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios, que,
desde já, são nomeados, gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

3 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos, contra-
tos e documentos alheios aos negócios sociais, sob pena de o infrac-
tor poder ser destituído da qualidade de gerente e ser responsável,
perante a sociedade, com os prejuízos a que der causa.

ARTIGO 5.º

1 � Sob pena de amortização na cessão de quotas, no todo ou em
parte, a estranhos os sócios gozam do direito de preferência, excepto
no caso de se tratar de cessão de quotas a cônjuge e descendentes do
sócio ou entre sócios.

2 � Se vários sócios pretenderem preferir na cessão, a quota será
dividida proporcionalmente ao valor das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
dos sócios, a sociedade não se dissolve.

2 � Na hipótese de falecimento, os herdeiros do sócio falecido
deverão nomear de entre si um que a todos represente enquanto se
mantiver a indivisão.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de cinco vezes o capital social, proporcio-
nalmente às quotas detidas por cada um deles.

ARTIGO 8.º

1 � A amortização da quota poderá ter lugar, nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Sendo a quota arrestada, penhorada, arrolada ou dada em pe-

nhor;
c) Verificando-se falência, insolvência, interdição ou inabilitação

de algum sócio;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou separação

de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a pertencer ao
titular inicial;

e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Se o sócio prejudicar dolosamente ou desacreditar por forma

notória a sociedade.
2 � A deliberação da amortização deverá ser tomada dentro do

prazo de 60 dias, contados a partir da data do conhecimento, por
qualquer dos sócios ou da gerência, dos factos que a fundamentem.

3 � A amortização será realizada pelo valor atribuído à quota em
balanço efectuado expressamente para o efeito a liquidar em 12 pres-
tações bimestrais.

4 � Considera-se realizada a amortização com o depósito, na Caixa
Geral de Depósitos, à ordem de quem de direito, da primeira presta-
ção correspondente ao valor da quota indicado no número anterior.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei ou por
deliberação unânime da assembleia geral.

2 � Seja qual for o motivo da dissolução, apenas os sócios geren-
tes serão liquidatários e procederão à liquidação e partilha, de acordo
com os preceitos legais e nos termos da deliberação social.

ARTIGO 10.º

Não é permitido aos sócios, ou à sociedade, o recurso à via judicial
para dirimir diferendos existentes, sem que antes o conflito seja dis-
cutido em assembleia geral, com a obrigatoriedade expressa de todos
os sócios ou legais representantes, sob pena da sociedade poder amor-
tizar a quota do sócio que não der cumprimento ao disposto neste
artigo, nos termos do número 3.º do artigo 8.º

ARTIGO 11.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos, sempre que a sociedade
deles careça, de harmonia com os prazos e condições determinados
em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, será dado o destino
que vier a ser decidido em assembleia geral.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443813

SEM SURPRESAS � ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO
E REALIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 219; identificação de pessoa colectiva n.º 506309690;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/040715; pasta n.º 27 174.

Certifico que, relativamente à sociedade em, epígrafe, foi efectua-
do o registo de mudança de sede para a Rua do Professor Bento de
Jesus Caraça, 93, loja 32, freguesia do Bonfim, Porto.

22 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443821
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MUNDO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 332; identificação de pessoa colectiva n.º 506130851; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 7/040715; pasta
n.º 26 160.

Certifico que, relativamente à sociedade em, epígrafe, foi efectua-
do o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 13 de Julho de 2004.

22 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443848

OBJECT ORIENTED SYSTEMS
SOFTWARE DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 955; identificação de pessoa colectiva n.º 505128101; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 14/040714; pasta
n.º 23 465.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Projecto de fusão
Modalidade: Fusão-incorporação � Transferência global do patri-

mónio da sociedade incorporada para a incorporante.
Sociedade incorporante: EGAPI � Equipamentos de Gestão para

Aplicações Industriais, L.da, com sede na Rua do Padre António Vieira,
99, freguesia de São Vítor, Braga.

Sociedade incorporada: a própria sociedade (a extinguir).
Data da deliberação: 8 de Junho de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007390906

ROLSEGUROS � CONSULTORES DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4726; identificação de pessoa colectiva n.º 502488352;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 2 e 3/040715; pasta n.º 4364.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções de gerente, em 30 de Junho de 2004, de
António José Ramalho Monteiro, por renúncia designação de geren-
te, em 30 de Junho de 2004, de José Maria Filipe da Silva Magalhães,
casado.

23 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Pon-
te Chora. 2007443864

INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS MARTIMPARQUE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 829/040127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506545962; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
040127; pasta n.º 27 512.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

Documento complementar Investimentos Imobiliários Martim-
parque, S. A.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Investimentos Imobiliários
Martimparque, S. A., é constituída sob a forma de sociedade anónima

e rege-se pelos presentes estatutos e pela lei aplicável em tudo o que
neles for omisso e nesta imperativo.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Breiner, 107, freguesia de Cedofeita,
no concelho do Porto.

2 � Observadas as disposições legais, a administração, mediante
simples deliberação, poderá mudar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, sem dependência do consentimento de
outros órgãos sociais, bem como poderá criar sucursais, agências, de-
legações ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, desen-
volvimento de empreendimentos urbanos, a gestão e a administração
dos investimentos ou a prestação de serviços às empresas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, e associar-se com outras pessoas para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas, novas sociedades,
consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 200 000 euros, representado por
40 000 acções com o valor nominal de 5 euros cada uma e está intei-
ramente subscrito e realizado.

2 � As acções poderão ser escriturais, ao portador ou nominativas.
3 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam

escriturais, haverá títulos de 1, 10, 100 e 1000 acções, os quais serão
assinados e autenticados pela administração da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Nos termos legais, a sociedade pode sempre emitir obrigações
mediante deliberação da assembleia geral.

2 � Por deliberação da administração, e dentro dos limites esta-
belecidos na lei, a sociedade poderá adquirir obrigações próprias e
alheias e realizar sobre elas todas as operações convenientes aos in-
teresses sociais, nomeadamente quanto às próprias, proceder à sua
conversão ou amortização.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

1 � Têm o direito de estar presentes na assembleia geral, e aí dis-
cutir e votar, os accionistas com direito a pelo menos um voto.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral por um membro do conselho de administração, pelo
cônjuge, ascendente ou descendente, ou ainda por outro accionista
com direito a participar na assembleia, o que deverão comunicar por
meio de carta dirigida ao presidente da mesa, a quem cabe decidir da
autenticidade da mesma.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral só poderá validamente reunir e deliberar
em primeira convocatória se nela estiverem presentes ou representa-
dos accionistas detentores de votos correspondentes a, pelo menos,
um terço do capital social.

2 � No caso de a assembleia geral, regularmente convocada, não
poder funcionar por insuficiente representação de capitais, será feita
nova convocação para data não inferior a quinze dias nem superior a
30 sobre o dia da primeira convocatória, podendo então a assembleia
geral funcionar com qualquer representação do capital social e qual-
quer que seja o número de accionistas presentes.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente durante o primeiro tri-
mestre de cada ano e extraordinariamente quando a sua convocação
for requerida pelos órgãos de administração e de fiscalização ou por
accionistas que possuam acções correspondentes ao valor mínimo
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imposto por lei imperativa e que lho requeiram em carta com assina-
tura reconhecida pelo notário em que se indiquem, com precisão, os
assuntos a incluir na ordem do dia e se justifique a necessidade de reunir
a assembleia.

ARTIGO 10.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, por um período de três anos.

ARTIGO 11.º

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral 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 ou administrador único e do con-
selho fiscal ou do fiscal único;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a socieda-
de, que sejam expressamente indicados na convocatória.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade compete a um administrador
único ou a um conselho de administração, composto por três mem-
bros, eleitos de três em três anos pela assembleia geral e dispensados
de caução.

2 � No caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário ou
definitivo, de qualquer dos membros do conselho de administração,
por cooptação, assumirá funções um membro substituto, até à próxi-
ma assembleia geral, a realizar 90 dias após o evento.

ARTIGO 13.º

Para que assegure eficazmente a gestão dos negócios sociais, são
conferidos ao administrador único ou ao conselho de administração
os mais amplos poderes, cabendo-lhe, nomeadamente, para além de
outros que a assembleia geral, por simples deliberação, entenda atri-
buir-lhe e dos que a lei lhe confere:

a) Efectuar todas as operações relativas ao objecto social;
b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passiva-

mente, propor e seguir acções, confessá-las e delas desistir, transigir
e comprometer-se em arbítrios;

c) Adquirir e alienar bens móveis ou imóveis, sujeitos ou não a
registo;

d) Adquirir e alienar participações de capital noutras sociedades,
obrigações e outros produtos financeiros, nos termos legais;

e) Negociar com quaisquer instituições de crédito todas e quaisquer
operações de financiamento que entenda necessárias, designadamente
contraindo empréstimos, nos termos, condições e forma que reputar
convenientes;

f) Nomear e demitir directores, consultores ou quaisquer outros
empregados, bem como constituir mandatário para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos, definindo a extensão dos res-
pectivos mandatos;

g) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.

ARTIGO 14.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do administrador único ou as de dois dos mem-

bros do conselho de administração;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, conjuntamente ou

não com o administrador único, nos termos definidos nos respectivos
mandatos.

2 � Para os actos e documentos de mero expediente bastará a
assinatura do administrador único ou de um ou mais procuradores, no
âmbito dos respectivos mandatos.

ARTIGO 15.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
ou por um conselho fiscal.

2 � O conselho fiscal será composto por três membros efectivos,
um dos quais presidente, eleitos trienalmente pela assembleia geral,
os quais serão sempre reelegíveis, e um suplente, sendo um dos mem-
bros efectivos e o suplente revisores oficiais de contas ou Sociedades
de Revisores Oficiais de Contas, enquanto a lei o impuser.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho fiscal reúne-se obrigatoriamente pelo menos uma
vez por semestre.

2 � O conselho fiscal reúne-se sempre por iniciativa do seu pre-
sidente ou a solicitação de qualquer dos seus membros.

CAPÍTULO V
Exercícios e lucros

ARTIGO 17.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 18.º

1 � A assembleia geral pode, para cada exercício, deliberar não
distribuir lucros aos accionistas.

2 � O administrador único ou o conselho de administração po-
dem, nos termos da lei, resolver a atribuição de adiantamentos sobre
lucros, no decurso do exercício.

ARTIGO 19.º

Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão as aplica-
ções que, por maioria simples, a assembleia geral determinar, deduzidas
as parcelas que por lei devam destinar-se à constituição ou reforço de
fundos de reserva legal, não sendo obrigatória a distribuição de lucros.

CAPÍTULO VII
Disposições finais

ARTIGO 20.º

As deliberações que importem alterações aos presentes estatutos
ou aumentos de capital com ou sem subscrição de acções pelo público
ou trabalhadores terão de ser aprovadas por accionistas que represen-
tem pelo menos dois terços dos votos emitidos.

ARTIGO 21.º

1 � Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exercício
das suas funções até à eleição de quem deva substituí-los.

2 � As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão fixa-
das por resolução, achada por maioria, de uma comissão composta
pelos presidentes da mesa da assembleia geral, do conselho de admi-
nistração e do conselho fiscal e subsistirão até serem modificadas por
nova resolução.

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral por maioria repre-
sentativa de dois terços do capital social.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução da
sociedade será feita extrajudicialmente através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos membros da administração em exercício, se
a assembleia geral de outro modo não deliberar.

CAPÍTULO VIII

Disposições transitórias

ARTIGO 23.º

Ficam, desde já, nomeados os órgãos sociais para o primeiro triénio,
que são compostos pelos seguintes elementos:

Assembleia geral: Presidente: Leonel Pedro Pinheiro Rodrigues,
casado, residente em Ferreiros, concelho de Braga; secretário: Filipe
Manuel da Silva Barros, solteiro, residente em Martim, concelho de
Barcelos;

Administrador único: Duarte Manuel Maciel da Costa Parente, ca-
sado, natural de Viana do Castelo, com residência profissional na Rua
do Breiner, 107, freguesia de Cedofeita, concelho do Porto.

Fiscal único: Efectivo: Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, pessoa colectiva
n.º 501381171, com sede na Rua da Torrinha, 228-H, 6.º, na cidade
do Porto, registada na Conservatória do Registo Comercial do Porto
sob o n.º 12 777, representada por Jorge Marques Pereira Ribeiro (re-
visor oficial de contas n.º 1009); suplente: Carlos Manuel Duarte
Teixeira (revisor oficial de contas n.º 541), com escritório na Rua do
Breiner, 107, na cidade do Porto.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação 15/040707 � O conselho
de administração será composto por três membros. Convertida.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2004418311
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J. F. A. GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 725/960812; identificação de pessoa colectiva
n.º 503712205; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/
040701; pasta n.º 16 228.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 10 de Janeiro de 2004.

Está conforme.

8 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442582

INA ROLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 623/700217; identificação de pessoa colectiva
n.º 500235295; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/
040701; pasta n.º 13 320.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Designação de revisor oficial de contas, efectivo e suplente, por
deliberação de 14 de Junho de 2004:

Efectivo: Pricewaterhouse Coopers & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, L.da, representada por José Pereira Alves,
revisor oficial de contas, casado ou por António Joaquim Brochado
Correia, revisor oficial de contas, casado; suplente: Carlos Marques
Bernardes, revisor oficial de contas, casado.

Prazo: Biénio 2004/2005.-

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442612

OBJECT ORIENTED SYSTEMS
SOFTWARE DE GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 955/001109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505128101; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 23/
040701; pasta n.º 23 465.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio 2004/
2005:

Conselho de administração: Presidente � Amílcar Teixeira Gomes,
casado; vogais: Artur Augusto de Mesquita e Queiroz Machado, casa-
do, e Rodrigo Jorge Oliveira Maia e Queiroz Machado, solteiro, mai-
or.

Fiscal único: Efectivo: Mário Eduardo Oliveira de Sousa, revisor
oficial de contas, casado; suplente: Eugénio Agostinho Morais Bran-
co, revisor oficial de contas, separado judicialmente.

Data da deliberação: 26 de Março de 2004.

Está conforme.

12 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442680

MELO & SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 350/010417; identificação de pessoa colectiva
n.º 505333520; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 20/
040701; pasta n.º 23 910.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o corpo do artigo 1.º e
artigos 2.º e 3.º a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Melo & Fonseca e Castro, L.da, e tem
a sua sede social na Rua de Meinedo, 63, freguesia de Aldoar, conce-
lho do Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de decoração, hotelaria,
realização de eventos e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5005 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nomi-
nal de 3750 euros, pertencente ao sócio Dário Manuel da Costa Pe-
reira de Melo, e outra do valor nominal de 1250 euros, pertencente
à sócia Maria Sofia Fernandes de Abreu da Fonseca e Castro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442620

IPERPLANO � GESTÃO, PLANEAMENTO
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 2163/920512; identificação de pessoa colectiva n.º 502758155;
inscrições n.os 15 e 21; números e data das apresentações: 8 e 14/
040701; pasta n.º 23 638.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de aumento de capital:

Capital: 250 000 euros, após o reforço com 175 000 euros, reali-
zado por todos os sócios, mediante a integração no capital de supri-
mentos, da seguinte forma: Iperforma com 93 282,15 euros; António
Joaquim 14 839,25 euros; Vítor Manuel 23 282,15 euros; Maria
Armandina, Fernando Azevedo e Luís Manuel, 14 532,15 euros cada
um, ficando:

Sócios e quotas: Iperforma � Arquitectura e Engenharia, S. A.,
130 782,15 euros; António Joaquim de Almeida Mata 33 589,25 euros;
Vítor Manuel Reis de Azevedo Moreira Bártolo, 30 782,15; Maria
Armandina Antunes Trigo de Mesquita 18 282,15; Fernando Matos
de Azevedo 18 282,15 euros, e Luís Manuel Machado da Silva
Monteiro 18 282,15 euros.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório do Revisor Oficial de
Contas nos termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

Declaração
Por nos ter sido solicitado, confirmamos que a quantia de

175 000 euros que se pretende incorporar em capital social da
IPERPLANO � Gestão, Planeamento e Fiscalização de Obras, L.da,
registada a crédito da conta 255 � Accionistas em nome de António
Joaquim de Almeida Mata, Vítor Manuel Reis de Azevedo Moreira
Bártolo, Fernando Matos Azevedo, Armandina Antunes Trigo de
Mesquita, Luís Manuel Machado da Silva Monteiro e IPERFORMA �
Arquitectura e Engenharia, S. A., à data de 31 de Dezembro de 2003,
é proveniente de entradas em dinheiro.

Porto, 5 de Maio de 2004

Mendes, Ferreira, Soutinho & Faria, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, L.da

José Pinto de Almeida Soutinho, revisor oficial de contas
n.º 144 (sócio responsável)

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando os artigos 1.º, 3.º, 5.º,
com aditamento do artigo 9.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Iperplano Gestão, Planeamento e Fisca-
lização de Obras, L.da, tem a sua sede na Rua do Freixo, 617, fregue-
sia de Campanhã, concelho do Porto.

§ único. A sociedade poderá por simples deliberação da gerência
transferir a sua sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros, e está dividido em cinco quotas: uma do valo nominal
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de 137 500 euros, pertencente sócia IPERFORMA � Arquitectura e
Engenharia, S. A.; uma do valor nominal de 37 500 euros, pertencente
ao sócio Vítor Manuel Reis de Azevedo Moreira Bártolo, e três quo-
tas iguais, no valor nominal de 25 000 euros cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Maria Armandina Antunes Trigo de Mesquita,
Fernando Matos de Azevedo e Luís Manuel Machado da Silva
Monteiro.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por um número mínimo
de três elementos, sócios e não sócios, nomeados e destituídos pela
assembleia geral por um período de quatro anos, renováveis.

2 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, podendo os
actos de mero expediente ser assinados por qualquer um dos gerentes.

3 � A gerência, para o quadriénio de 2004/2007, fica a cargo de
Maria Armandina Antunes Trigo de Mesquita, Luís Manuel Machado
da Silva Monteiro e de António Joaquim de Almeida Mata, casado,
residente na Alameda dos Jardins D�Arrábida 1120, 7.º, B, São Pedro
da Afurada, Vila Nova de Gaia.

A gerência poderá:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis de e para

sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
c) Assinar quaisquer contratos leasing;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
e) Constituir mandatários para a prática de determinados actos ou

espécies de actos.
5 � Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade

em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.
6 � A sociedade fica autorizada a participar em outras sociedades

com o mesmo objecto ou diferente do seu.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela ca-
recer, nas condições de juro e reembolso, acordadas em assembleia
geral, bem como prestações suplementares de capital até ao montan-
te de 250 000 euros repartidas proporcionalmente por todos sócios
em função das suas quotas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442647

SANTOS MONTENEGRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 916/760604; identificação de pessoa colectiva
n.º 500581410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 16/040701; pasta n.º 1633.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente de Carlos Eduardo Pericão
Montenegro, em 15 de Junho de 2004, por renúncia.

Está conforme.

9 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442655

SEQUEIRA CYRNE & SILVA, PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 243/030818; identificação de pessoa colectiva
n.º 506691373; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
040607; pasta n.º 27 198.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de fusão por incorporação.

Sociedade incorporada: Farmácia Botelho, L.da
Sociedade incorporante: A própria.
Alteração do contrato, passando os artigos 5.º, n.º 6 do 7.º, com

aditamento do n.º 3 ao artigo 9.º, ficando o corpo do artigo a cons-

tituir o n.º 1, e o actual n.º 1 a constituir o n.º 2, a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.

1 � A gerência da sociedade fica dispensada de caução, será remu-
nerada conforme o que for deliberado nessa sede pela assembleia geral
e ficará afecta às duas sócias.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, são
necessárias as assinaturas conjuntas das duas gerentes; contudo para
os actos de mero expediente bastará a assinatura de uma das gerentes.

ARTIGO 7.º

1 a 5 � (Mantêm-se).
6 � O pagamento da contraprestação da sociedade, em virtude de

amortização efectuada nos termos referidos no número anterior, é
fixado de comum acordo ou nos termos que vai prescrito no arti-
go 9.º do presente pacto.

ARTIGO 9.º

1 � Salvo acordo em contrário, a contraprestação da amortização
será a importância que, pelo último balanço aprovado, eventualmen-
te ajustado para mais ou para menos, corresponder ao valor nominal
da quota, acrescido da parte proporcional das reservas e de quaisquer
outros créditos que o sócio tenha na sociedade.

2 � O valor da amortização, na hipótese prevista no artigo 7.º,
será pago no prazo de um ano, em quatro prestações trimestrais, que
vencerão juros compensatórios nunca inferiores aos praticados para
depósitos a prazo na banca comercial para o mesmo período.

3 � A sociedade terá ainda o direito de, em substituição da amor-
tização prevista no artigo 8.º, adquirir a quota, fazer constar a mesma
no balanço como amortizada e, posteriormente, serem criadas uma
ou várias quotas para serem alienadas aos sócios ou a terceiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443600

PINTO, FIALHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 236/020903; identificação de pessoa colectiva
n.º 506204669; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 4/040708; pasta n.º 26 009.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente de Paulo Sérgio Pinto Fialho, em
28 de Julho de 2003, por renúncia.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443406

SEPORGAL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 890/860212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501623515; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data
da apresentação: 5/040708; pasta n.º 23 178.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de vogal do conselho de administração de Laura
Manuela Machado Ribeiro da Cunha Nunes, em 31 de Janeiro de 2004,
por renúncia.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443430

MULTISABER � EDITORA E DISTRIBUIDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 571/020725; identificação de pessoa colectiva
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n.º 506255948; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 12/040708; pasta n.º 26 463.

Certifico que, relativamente a sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Cessação de funções de gerente de Carlos Manuel Meneses Moreira,
em 23 de Janeiro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443449

IRMA RODRIGUES, REPRESENTAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 426/870710; identificação de pessoa colectiva n.º 501849777;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/040708; pasta
n.º 8474.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, passando o artigo 3.º, a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na representação de firmas nacio-
nais e (ou) estrangeiras e comércio por grosso e a retalho, de pronto
a vestir e artigos de moda.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443392

NEVAG � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 574/040212; identificação de pessoa colectiva
n.º 506159809; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
040708; pasta n.º 27 560.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de alteração do contrato, passando a alínea d) do artigo 5.º a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

d) Exigir a todos os accionistas a realização de prestações acessórias,
gratuitas ou onerosas, na directa proporção da participação detida, salvo
critério alternativo aprovado unanimemente pelos accionistas, até ao
montante de 40 000 000 de euros, as quais poderão ser realizadas em
dinheiro e seguir o regime das prestações suplementares de capital.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443627

IMO 12/03 � GESTÃO E PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 879/040708; identificação de pessoa colectiva
n.º 506883370; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
040708; pasta n.º 27 892.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem abaixo:

Estatutos da sociedade IMO 12/03 � Gestão e Promoção Imobi-
liária, S. A.

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma IMO 12/03 � Gestão e Promoção
Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no Largo do Engenheiro António de Almeida,
70, 3.º, sala 375, freguesia de Ramalde, concelho do Porto, podendo
ser transferida dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
por simples deliberação do conselho da administração.

2 � O conselho de administração poderá criar e extinguir, dentro
e fora do País, delegações ou qualquer outra forma de representação
que entenda conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades
para revenda, assim como a sua administração, gestão e promoção
imobiliária.

CAPÍTULO II

Capital, acções, obrigações
e obrigação de prestações acessórias

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, dividido em 50 000 acções com o valor nominal de um
euro cada uma.

2 � Poderão vir a ser criadas acções preferenciais sem voto me-
diante emissão de novos títulos ou conversão das acções ordinárias.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são ao portador ou nominativas e, salvo disposição
legal, estatutária ou resultante das condições especiais fixadas para
cada emissão, reciprocamente convertíveis.

2 � As acções tituladas serão representadas por títulos de 1, 10,
100, 1000 e 10 000 acções.

3 � Por deliberação dos accionistas, poderão ser emitidas acções
escriturais, ou ser convertidas neste tipo as acções tituladas, nos ter-
mos da legislação aplicável, devendo a deliberação de emissão ou
conversão dispor sobre o critério de imputação do custo das opera-
ções de registo das transmissões, conversões ou outras.

4 � Os títulos são assinados por dois administradores ou pelo ad-
ministrador único, podendo essas assinaturas ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos termos
da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral ou pelo
conselho de administração.

ARTIGO 7.º

1 � Mediante deliberação social, tomada por qualquer uma das
formas legalmente admissíveis, a sociedade poderá impor aos accio-
nistas titulares de acções nominativas a obrigação de efectuarem, além
das entradas de capital exigíveis, prestações acessórias tendo dinheiro
por objecto, até ao montante global de 1000 euros por cada acção.

2 � As acções pertencentes à própria sociedade ficam excluídas
da obrigação de prestações acessórias prevista no n.º 1 deste artigo.

3 � Verificados que sejam os requisitos legais para a sua
admissibilidade, designadamente ao nível do capital social da socieda-
de, os sócios poderão deliberar que a sociedade tenha um só adminis-
trador, aplicando-se a este as disposições legais e contratuais relativas
ao conselho de administração que não pressuponham a pluralidade de
administradores.

4 � O conselho de administração reunirá sempre que tal se mostre
necessário, exigindo-se a presença da maioria dos seus membros para
que se considere regularmente constituído.

5 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente.

6 � O conselho de administração poderá, dentro dos limites le-
gais, conferir competências a um administrador-delegado, por si de-
signado, fixando-lhe as atribuições e regulamentando a respectiva
delegação.

ARTIGO 9.º

Ao conselho de administração competirão os mais amplos poderes
de gerência, nomeadamente a compra e venda ou a oneração de par-
ticipações sociais em qualquer tipo de sociedade, com o mesmo ou
diferente objecto, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamen-
tos complementares de empresas, em consórcios ou outras formas
institucionais de cooperação empresarial e em agrupamentos europeus
de interesse económico, bem como a compra e venda de imóveis ou a
constituição de quaisquer ónus ou garantias sobre os mesmos.
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ARTIGO 10.º

Todos os actos e documentos que obriguem a sociedade, vinculá-
-la-ão perante terceiros, quando praticados ou assinados por:

a) Dois administradores ou, na situação prevista no n.º 3 do arti-
go 8.º do contrato de sociedade, pelo administrador único;

b) Um administrador, se para intervir no acto ou actos, tiver sido
designado em acta pelo conselho de administração;

c) O administrador-delegado, nos termos da delegação de poderes
efectuada;

d) Um ou mais mandatários ou procuradores no cumprimento do
respectivo mandato.

ARTIGO 11.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único
ou por um conselho fiscal composto por três membros efectivos e
um suplente eleitos em assembleia geral.

2 � O conselho fiscal, reunirá, ordinariamente uma vez por tri-
mestre, em dia designado pelo presidente, e extraordinariamente, sem-
pre que algum dos seus membros o julgue conveniente, e ainda, a pedido
do conselho de administração para emitir parecer sobre os assuntos
que este lhe submeta.

3 � As deliberações são tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

CAPÍTULO IV

Assembleias de accionistas

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral de accionistas é constituída exclusivamen-
te pelos accionistas com direito a voto, estando os obrigacionistas e
accionistas sem voto impedidos de assistir às respectivas reuniões ou
de participar na discussão dos assuntos da ordem do dia.

2 � Corresponde um voto a cada 1000 acções que, com uma an-
tecedência de oito dias em relação à assembleia em causa, estejam
registadas ou depositadas na sede social ou em instituição autorizada,
em nome do respectivo titular, devendo, na última hipótese, a insti-
tuição referida comunicar à sociedade, até à véspera da assembleia
geral, o número de acções detidas pelo accionista.

3 � Os accionistas poder-se-ão agrupar e fazer representar nos
termos legais, sendo as pessoas colectivas representadas por quem estas
designarem e devendo as comunicações necessárias ser dirigidas ao
presidente da mesa da assembleia geral ou entregues na sede da soci-
edade, até à véspera da data da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

A convocação dos accionistas para a assembleia geral poderá ser
feita através de publicações, ou, nos casos previstos na lei, por carta
registada expedida com, pelo menos, 21 dias de antecedência em re-
lação à data da reunião da assembleia.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária no prazo de três meses a contar da data do

encerramento do exercício ou no prazo de cinco meses a contar da
mesma data quando deva apresentar contas consolidadas ou aplique o
método da equivalência patrimonial;

b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de administra-
ção ou o conselho fiscal ou fiscal único o julguem conveniente ou
quando requerido por accionistas que reunam as condições legalmente
exigidas.

ARTIGO 15.º

Sem prejuízo do disposto na lei, a assembleia geral poderá funcio-
nar e deliberar, em primeira convocação, qualquer que seja o número
de accionistas presentes ou representados.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário eleitos pela assembleia geral, de entre accionistas ou
terceiros.

ARTIGO 17.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 18.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada
pela assembleia geral, podendo a dos administradores assumir a forma

de retribuição certa ou variável, e ser ou não cumulada com percen-
tagem nos lucros ou outros benefícios.

2 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a re-
muneração dos administradores nunca poderá exceder 10% dos lucros
distribuíveis.

3 � A assembleia geral poderá ainda estabelecer aos administrado-
res um regime de reforma por velhice ou invalidez, bem como atri-
buir-lhes complementos de pensões de reforma.

4 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de vencimen-
tos, constituída por três accionistas, a quem delegará competência para
fixar, nos termos do n.º 1, a remuneração dos membros dos corpos
sociais e para aprovar e regulamentar o disposto no n.º 3.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 19.º

O período de cada exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, líquidos dos
montantes necessários à constituição e reforço de reservas impostas
por lei e à atribuição aos administradores prevista no n.º 2 do arti-
go 18.º, se a estas houver lugar, permanecerão na livre disponibilida-
de da assembleia geral, podendo esta deliberar distribui-los, total ou
parcialmente, ou afectá-los, integralmente a reservas.

ARTIGO 21.º

Quaisquer preceitos dispositivos previstos no Código das Socieda-
des Comerciais poderão ser derrogados por simples deliberação dos
sócios, não carecendo de derrogação pelo contrato de sociedade.

Que designam, desde já, os órgãos sociais para o quadriénio de 2004/
2007, seguintes: 

Administrador único � Maria Manuela de Medeiros Pereira Soa-
res, atrás identificada.

Fiscal único Efectivo � António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de
contas n.º 563, casado, com domicílio profissional na Rua do General
Firmino Miguel, 3, 1.º, Lisboa; fiscal único suplente � José Fernando
Abreu Rebouta, revisor oficial de contas n.º 1023, casado, com domi-
cílio profissional na Rua do Campo Alegre, 830, 3.º, sala 14, no Porto.

Está conforme.

16 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443465

VECTONE PORTUGAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 808/040526; identificação de pessoa colectiva
n.º 506614018; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
040526; pasta n.º 27 812.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem abaixo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vectone Portugal, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua de António Patrício, 205, freguesia de Lordelo De
Ouro, concelho de Porto.

§ único. Mediante simples deliberação da gerência, a sua sede pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação local.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na concepção, produção, comercialização e
promoção de produtos e serviços de internet e de telecomunicações,
cartões telefónicos pré-pagos, transmissão de dados e voz, assim como
outros produtos e serviços análogos e respectiva assistência técnica,
sendo permitida a participação em agrupamentos europeus de inte-
resse económico, agrupamentos complementares de empresas e em
quaisquer sociedades, inclusivamente como sócia de responsabilidade
ilimitada.
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ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é 5000 euros,
correspondente a uma quota pertencente à sócia única Vectone
Distribution Holding Limited, sociedade de direito inglês registada sob
o n.º 3672687, no Companies House, com sede em 58 Marsh Wall,
London, E149TP, Inglaterra.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade terá um ou mais gerentes, remunerados ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, sendo suficiente a in-
tervenção de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

2 � Ao gerente compete exercer todos os poderes de direcção e
administração concernentes à prossecução do objecto social, sem
dependência de autorização de qualquer outro órgão da sociedade,
designar membros do órgão de fiscalização, adquirir, alienar ou onerar
bens imóveis, ou, alienar, onerar ou locar estabelecimentos, subscre-
ver, adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades.

3 � O mandato da gerência terá a duração de dois anos renovável.

ARTIGO 6.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção social.

ARTIGO 7.º

Fica autorizada a celebração de quaisquer contratos entre o sócio
único e a sociedade, desde que se prendam com o objecto social.

Que fica desde já nomeado gerente Thierry Herchkom, casado,
residente em 51 North Great George Street, Dublin, Irlanda.

Está conforme.

1 de Junho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378116

S. A. G. P. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 945/950602; identificação de pessoa colectiva
n.º 503434663; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 9/
040719; pasta n.º 14 137.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2004/
2006:

Conselho de administração: Presidente � Alexandre Jorge Quintas
e Sousa; vogais: José António da Silva Pais, André Ferreira Quintas
Neiva de Oliveira, Tiago Ferreira Quintas Neiva de Oliveira e Ricardo
Jorge Neiva de Oliveira de Aguiar Quintas, todos casados.

Fiscal único � Efectivo: António Barreira, Fernando Vieira, Justino
Romão & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por António Manuel Mendes Barreira, revisor oficial de
contas, casado; suplente: José Fernando Abreu Rebouta, revisor ofi-
cial de contas, casado.

Data da Deliberação: 31 de Março de 2004.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378124

VESTIMPOR � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 677/720502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500297010; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/040713; pasta n.º 8089.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua da Preciosa, 476, freguesia
de Ramalde, Porto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443511

GOLDENCASA � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 894/040713; identificação de pessoa colectiva
n.º 506831701; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
040713; pasta n.º 27 907.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem abaixo:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Goldencasa � Imóveis, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Gondarém, 680, freguesia de Nevogilde, conce-
lho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional, sem necessidade do consentimento da
assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra, venda, revenda,
construção e administração de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em quais-
quer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem como as-
sociar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para, nomeada-
mente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do res-
pectivo objecto

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 80 000 euros, dividido em cinco quotas: uma, de valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel Figueiredo Branco;
uma, de valor nominal de 20 000 euros, pertencente ao sócio António
Miguel Barroso de Sequeira Campos, e três, do valor nominal de
10 000 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Paulo Ferreira Areia de Carvalho, José Miguel Vaz Pinto Gonçalves e
Miguel Angelo Almeida Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação, cabe
a todos os sócios, que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de três gerentes, salvo para os actos de
mero expediente, em que é suficiente a assinatura de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Adquirir, alienar, permutar e onerar quaisquer bens imóveis ou

móveis, incluindo automóveis, acções, quotas e obrigações, bem como
efectuar qualquer tipo de contratos com recurso a locação financeira;

b) Tomar e dar de arrendamento prédios ou fracções autónomas,
celebrar contratos de trespasse ou de cessão de exploração de estabe-
lecimento, bem como alterar, denunciar ou resolver os respectivos
contratos;

c) Contrair empréstimos, com ou sem garantia real;
d) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e contes-

tar quaisquer acções, confessar, transigir ou desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios não produz efeitos para com
a sociedade enquanto não for consentida por esta, a não ser que se
trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou
entre sócios.
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2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios diversos dos indicados no número anterior, e se mais do
que um sócio desejar preferir, a quota será repartida pelos interessa-
dos na proporção das quotas que então possuam.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou ven-
da em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quotas sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam, desde já, autorizados a efectuar prestações suple-
mentares de capital até ao montante global de 10 vezes o capital
social.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443643

RICASA � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 25 017/810128; identificação de pessoa colectiva n.º 501128700;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 23 e inscrição n.º 24; número e data
da apresentação: 7 e 8-9/040713; pasta n.º 10 919.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o biénio 2003/
2004:

Conselho de administração: Presidente e administrador-delega-
do: Manuel Veríssimo Pinheiro Rodrigues, divorciado; vogais: Alfredo
António de Barros Andresen Guimarães e André Filipe Ciravegna
Martins da Fonseca, casados.

Fiscal único: Efectivo � A. Gonçalves Monteiro & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António
Soares, revisor oficial de contas, casado; suplente: Fernando da Silva
Rente, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 5 de Maio de 2003.
Cessação de funções de vogal do conselho de administração de

Alfredo António de Barros Andresen Guimarães, em 13 de Junho de
2003, por renúncia, e designação de vogal do conselho de administra-
ção, por deliberação de 13 de Junho de 2003: Fernando Freitas da
Torre, casado.

Prazo: Biénio em curso 2003/2004.

Está conforme.

21 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443619

TEQUINOR � ELECTROMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 211/830928; identificação de pessoa colectiva
n.º 502431334; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 22/
040713; pasta n.º 7335.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 16 de Março de 2004.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378035

TEQUINOR � ELECTROMECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 211/830928; identificação de pessoa colectiva

n.º 502431334; inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 19, 20 e 21/040713; pasta n.º 7335.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de designação dos membros dos órgãos sociais, por delibera-
ção de 9 de Março de 2004:

Secretário da sociedade: António Pais Pires de Lima, casado;
suplente: Miguel Luís de Magalhães Pires de Lima, solteiro, maior.

Conselho de administração: Pedro Manuel Duarte da Gama Casta-
nheira, divorciado; José Pirralha, casado, e Ricardo Jorge Taco
Malheiro, casado.

Prazo: Quadriénio 2003/2006.
Fiscal único � Efectivo: Lampreia & Viçoso, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, representada por José Martins Lampreia,
revisor oficial de contas; suplente: Donato João Lourenço Viçoso,
revisor oficial de contas.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007378027

MANUEL RIBEIRO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 792/681016; identificação de pessoa colectiva
n.º 500541612; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
040713; pasta n.º 7996.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 30 de Junho de 2004.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443562

SOPHOLIGNE BUSINESS � EQUIPAMENTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 077/030522; identificação de pessoa colectiva
n.º 506610403; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
040713; pasta n.º 27 015.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Aprovação das contas em 2 de Junho de 2004.

Está conforme.

19 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443538

TRAFFICPEÇAS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E ASSISTÊNCIA A ELECTRODOMÉSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 892/040713; identificação de pessoa colectiva
n.º 507021010; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
040713; pasta n.º 27 905.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem abaixo:

1.º

A sociedade adopta a firma TRAFFICPEÇAS � Comércio de Aces-
sórios e Assistência a Electrodomésticos, Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de São Roque da Lameira, 1048,
na freguesia de Campanhã concelho do Porto.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar a sua
sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.
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3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de acessórios, venda
e assistência e electrodomésticos.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma só quota do seu único sócio
Marcelino Ferreira Pinheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio único.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º-F
do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

Em caso de dissolução será liquidatário o gerente em exercício.

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443597

NMAISUM � CONSULTORIA FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 58 891/040713; identificação de pessoa colectiva n.º 506912612;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/040713; pasta
n.º 27 904.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem abaixo:

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de NMAISUM �
Consultoria Financeira, L.da, e tem sede na Rua de Diu, 312, freguesia
da Foz do Douro, no concelho do Porto.

2 � A gerência pode estabelecer sucursais, agências, filiais ou quais-
quer outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é a prestação de serviços de consultoria
económica e financeira às empresas. Elaboração de estudos
económicos e financeiros. Serviços de apoio aos negócios e à gestão
de empresas.

2 � A sociedade pode adquirir ou ceder quotas do seu próprio ca-
pital, ou do capital de outras sociedades de que seja interessada, mes-
mo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
12 500 euros e encontra-se representado por cinco quotas: uma quo-
ta, com o valor nominal de 6052 euros, pertencente à sociedade Nmás
1 Agência de Valores, S. A.; uma quota, com o valor nominal de
100 euros, pertencente à sociedade N Más Uno IBG, S. A.; uma quo-
ta, com o valor nominal de 100 euros, pertencente à sociedade N
Más Uno Patrimónios, S. A.; uma quota, com o valor nominal de
3748 euros, pertencente à sociedade Corger, S.G.P.S., S. A., e uma
quota, com o valor nominal de 2500 euros, pertencente à sociedade
AIG Private Bank, Ltd.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um conselho de
gerência composto por cinco membros.

2 � A gerência funcionará por mandatos de quatro anos.
3 � Para validamente obrigar representar e obrigar a sociedade,

em todos os seus actos e contratos, que envolvam responsabilidade,
são necessárias as assinaturas de todos os gerentes, de um gerente com
poderes delegados pelo conselho de gerência dentro dos limites da
delegação outorgada pelo conselho, ou de um mandatário com pode-
res para a prática de um acto certo e determinado, salvo para assuntos
de mero expediente em que é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão de quotas e a sua cessão a favor de estranhos, depende do
consentimento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou excluir o sócio, nos
casos seguintes:

a) Dissolução, falência e de um modo geral por incapacitação de
exercício de direitos relativamente à quota do seu titular;

b) Arrolamento, arresto, penhora ou apreensão judicial ou fiscal
da quota que conduza à sua venda ou adjudicação e, ainda, nos casos
de execução, insolvência ou falência do seu titular;

c) Violação grave dos deveres do sócio para com a sociedade que,
por deliberação da assembleia geral, seja considerado como compro-
metimento da prossecução do objectivo societário ou, por qualquer
forma, obstem ou possam obstar a que o mesmo seja prosseguido com
maior vantagem para a sociedade.

2 � A sociedade pode deliberar que a quota amortizada fique no
balanço como tal e, ainda, que posteriormente, em vez da quota
amortizada, sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem
alienadas a um ou a alguns sócios ou terceiros.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios ficam desde já autorizados a fazer prestações suple-
mentares à sociedade até ao montante máximo equivalente a 10 ve-
zes o respectivo capital social Euros pelo qual ficam obrigados todos
os sócios em montante proporcional à respectiva quota.

2 � Os sócios podem prestar suprimentos à sociedade nos termos
e condições que vierem a ser com esta contratados.

ARTIGO 8.º

A convocação da assembleia geral será feita por carta registada com
aviso de recepção enviada aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência relativamente à data da sua realização.

ARTIGO 9.º

1 � Não são admitidas deliberações de sócios tomadas por voto
escrito.

2 � É permitido aos sócios fazerem-se representar em assembleia
geral por estranhos à sociedade.

3 � Os sócios que sejam pessoas colectivas deverão indicar o res-
pectivo representante por carta dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral expedida de forma a ser por este recebida com, pelo
menos, 10 dias de antecedência relativamente à data da respectiva
realização.

ARTIGO 10.º

1 � Os lucros líquidos anuais estabelecidos no balanço e contas,
devidamente aprovados pela assembleia geral, terão a seguinte aplica-
ção depois de feitas as amortizações, provisões e depreciações que a
gerência entender conveniente.

2 � A percentagem que a lei mande afectar obrigatoriamente ao
fundo de reserva legal:

a) O remanescente para dividendo a distribuir por todos os sócios
salvo se, por deliberação tomada por maioria de dois terços dos votos
presentes ou representados em assembleia geral, for destinado, total-
mente ou em parte a destino diferente no interesse da sociedade.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados através de deliberação dos sócios.

Que ficam, desde já, nomeados gerentes da sociedade Miguel
Espregueira Mendes Pereira Leite, casado, (contribuinte fiscal
n.º 183456831), residente na Rua do Dr. Miguel Martins, 238,
Matosinhos, Miguel de Campos Cabral de Noronha e Menezes, ca-
sado, (contribuinte fiscal n.º 196571170), residente na Avenida de
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D. Afonso Henriques, 1124, habitação 701, em Matosinhos, Luís de
Magalhães Correia Leite, casado, contribuinte fiscal n.º 155262858,
residente na Rua de Sam Levy, Condomínio Vila Restelo, bloco I, 2.º,
direito, em Lisboa, Manuel Gil Madrigal, cidadão espanhol, titular do
D.N.I. n.º 00797710-R, com domicílio profissional em Padilla, 17,
28006 Madrid, Espanha, e Eduardo Leemann, cidadão suíço, titular
do passaporte n.º FO257122, com domicílio profissional em In Der
Teien, 7, 8700 Kuesnacht, Suíça,

Está conforme.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443570

V. M. G. � CONTABILIDADE, FORMAÇÃO
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 396/930302; identificação de pessoa colectiva
n.º 502981075; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data
da apresentação: Of. 13/040707; pasta n.º 10 955.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções de gerente, em 21 de Junho de 2004, de Ana
Maria Barbedo Gomes Gaspar, por renúncia.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007443007

INFOPORTUGAL, SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
E CONTEÚDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 56 670/010823; identificação de pessoa colectiva
n.º 505648032; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
040709; pasta n.º 24 268.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação � deliberada em 31 de Março de 2004 � triénio 2004/2006.

Conselho de administração: Presidente: Eduardo Augusto de Sousa
Carqueja, casado; vogais: Judite Maria Vieira de Araújo Carqueja, ca-
sada, e António Manuel Rodrigues Amaral de Matos, casado.

Fiscal único: Maria de Lourdes Trigueiros, com escritório na Rua
do Arquitecto Cassiano Barbosa, 44, E-5, Porto, casada, revisor ofi-
cial de contas; fiscal único suplente: Mário Branco Trindade, divor-
ciado, revisor oficial de contas, com escritório na Rua da Constitui-
ção, 2579, Porto.

Está conforme.

16 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443104

SOCIEDADE AZEVEDO, SOARES & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4829/200311; identificação de pessoa colectiva n.º 500254362;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 19/040707; pasta
n.º 4337.

Certifico que, para efeitos de publicação e, relativamente à socie-
dade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo:

Designação dos membros dos órgãos de administração e de fiscali-
zação � deliberada em 22 de Abril de 2004 � quadriénio 2004/2007.

Conselho de administração: Presidente: Miguel Soares da Costa
Pinto de Abreu, solteiro, maior; vogais: Pedro Teixeira Rego de Oli-
veira Balonas, divorciado, e André Ribeiro de Vasconcelos Alves,
casado.

Fiscal único: António Magalhães & Carlos Santos, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com escritório na Rua do Campo ale-
gre, 606, 2.º, salas 201-203, Porto, representada por António
Monteiro de Magalhães, casado, revisor oficial de contas; fiscal único

suplente: Cláudia Maria Teixeira Pinto Gomes Neto, solteira, maior,
revisor oficial de contas.

Está conforme.

15 de Julho de 2004. � O Conservador, João Alexandre T. Oli-
veira. 2007443066

REAL VIDA SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1345; identificação de pessoa colectiva n.º 502245140;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrições n.os 27 e 28; nú-
meros e data das apresentações: 34 e 35, 36 -37 e 38/891114; pasta
n.º 5619.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os registos de:

Cessação de funções do fiscal único (efectivo) � Ledo, Morgado
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, em 9 de
Dezembro de 2003, e suplente � Jorge Bento Martins Ledo, revisor
oficial de contas, em 10 de Dezembro de 2003, por renúncia. (Desig-
nados em 20 de Fevereiro de 2002).

Designação dos membros dos órgãos sociais, para o triénio 2004/
2006:

Conselho de administração: Presidente � Fernando Soares Ferreira,
casado; vogais: João Manuel Lapa Pereira, casado; e José Augusto
Guedes Rodrigues, casado.

Fiscal único: Efectivo � J. Monteiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas., L.da, representada por José Manuel
Carlos Monteiro, revisor oficial de contas, casado; suplente: Salvador
Figueiredo Vás e Lima, revisor oficial de contas, casado.

Data da deliberação: 26 de Fevereiro de 2004,
Certifico ainda aumento e alteração de contrato, cujo artigo segue

abaixo:
ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 15 000 000 de euros, está integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e encontra-se dividido em
3 000 000 de acções, do valor nominal de 5 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Fon-
te Chora. 2007443880

SILVA, AZEVEDO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 580; identificação de pessoa colectiva n.º 500409820; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 1/040715; pasta
n.º 18 538.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo segue abaixo:

ARTIGO 8.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 150 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Fon-
te Chora. 2007443902

PINHEIRO, ABREU & SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 302/940630; identificação de pessoa colectiva
n.º 502693347; inscrições n.os 16 e 19; números e data das
apresentações: 7 e 10/040707; pasta n.º 12 891.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
os registos de aumento de capital e alteração do contrato, passando
os artigos 1.º (corpo), 3.º, 4.º (corpo) e 5.º, a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pinheiro, Abreu & Sofia, L.da, e tem a
sua sede Rua da Firmeza, 101, freguesia do Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 40 000 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 20 000 euros cada, uma
de cada um dos sócios Isidoro dos Anjos Afonso e Joaquim Fernando
Pereira da Silva Ferreira.

§ único. Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante global de 200 000 euros,
na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Joaquim Fernando
Pereira da Silva Ferreira, desde já, nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente permitida
entre sócios.

§ único. A cessão a estranhos carece do consentimento da socieda-
de, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti Cor-
reia Varajão Areal Rothes. 2007442965

PRINCIPADO DE SALAMONDE � CONVÍVIO,
LAZER E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 007; identificação de pessoa colectiva n.º 503136077; inscrição
n.º 31; número e data da apresentação: 20/040715; pasta n.º 12 312.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo Foram designados gerentes os sócios: Joaquim
Roosevelt de Sousa Coelho, casado; Maria de Fátima Martins Pereira
de Faria, casada, e José Filipe da Silva Rego, casado.

Data da deliberação: 22 de Maio de 2004.

23 de Julho de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Fon-
te Chora. 2007443872

SANTO TIRSO

J. P. & SILVA � TRANSFORMADORA DE VIDROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4917/010607; identificação de pessoa colectiva n.º 505421380;
data da entrega para deposito: 29/07/02.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2001.

Está conforme.

6 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Francisco Car-
neiro da Cruz. 1000242334

VALONGO

FOTOINFORMÁTICA � SELECÇÃO E MONTAGEM
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 44 422/
871123; identificação de pessoa colectiva n.º 501901426.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano
2003.

Está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 200397875

FORMAÇÃO TÉCNICA EM ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1592/
911218; identificação de pessoa colectiva n.º 501901418.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2003.

Está conforme.

2 de Junho de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 2000397832

VILA NOVA DE GAIA

DOURUNIDOS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 4822; identificação de pessoa colectiva n.º 503766623; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 23/20040622.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Objecto: Promoção imobiliária, compra, venda e revenda de bens

imobiliários, construção de edifícios para venda.

Está conforme.

6 de Julho de 2004. � A Ajudante Principal, Elsa Soares.
2002286388

SANTARÉM
ABRANTES

CARBOPEGO � ABASTECIMENTO
DE COMBUSTÍVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1171/
930512; identificação de pessoa colectiva n.º 502987642; inscri-
ção n.º 24; número e data da apresentação: 8/040630.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação do conselho de administração e do fiscal único e
suplente.

Data da deliberação: 31 de Março de 2004. Prazo: 2004.
Conselho de administração: Presidente: Francisco Santoro Martinez;

vogais: Luc Gérard André Dupuis e Robert Ian Kendrich � Regus
Building, Windmill Hill Business Park, Swindon, Inglaterra.

Fiscal único efectivo: Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Maria Cristina
Santos Ferreira, revisor oficial de contas; suplente: João Augusto &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., repre-
sentada por João Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas.

Mais certifico que, em 30 de Junho de 2004, os documentos da
prestação de contas referentes ao exercício de 2003 foram deposita-
dos na pasta respectiva.

3 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042881

MEDIMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1465/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504011170; data de
entrega: 040622.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042970

CELSUSCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

(anteriormente RESTAURANTE � O CANTINHO
DE SÃO JOSÉ, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1028/
910529; identificação de pessoa colectiva n.º 502580674; inscri-
ção n.º 502580674; número e data da apresentação: 7/040716.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CELSUSCAR � Automóveis, L.da, e
tem a sua sede na Urbanização de São José, lote 2, loja 1, freguesia de
São Vicente, concelho de Abrantes.

2.º

A sociedade tem por objecto exploração de restaurante e snack bar
e comércio de veículos automóveis.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042989

M. MACHADO & J. MORGADO � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2035/
040628; identificação de pessoa colectiva n.º 507000692 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/040628.

Certifico o registo do seguinte contrato de sociedade:
No dia 18 de Junho de 2004, no Cartório Notarial de Abrantes,

perante mim, Maria Josefina Louro Mariquitos Henriques de Carva-
lho, primeira-ajudante do mesmo Cartório, no exercício pleno de
funções notariais por se encontrar de licença para férias a respectiva
notária, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Miguel Lopes Machado, natural da freguesia de Souto, concelho
de Abrantes, residente habitualmente na Rua do Zêzere, no lugar da
Cabeça Ruiva, freguesia de Fontes, concelho de Abrantes, casado sob
o regime da comunhão de adquiridos com Célia Maria Pires Ferreira
Lopes, contribuinte fiscal n.º 166299782;e

2.º José António Morgado Henriques, natural da freguesia de
Alferrarede, concelho de Abrantes, residente habitualmente na Ave-
nida de Egas Moniz, lote 37, 1.º, direito, freguesia de Rossio ao Sul do
Tejo, concelho e cidade de Abrantes, casado, sob o regime da comu-
nhão de adquiridos, com Maria Manuela Dias Ferreira Henriques, con-
tribuinte fiscal n.º 192539892.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente n.os 9918385 e 9671147, emitidos em
24 de Setembro de 2002 e 2 de Fevereiro de 2001, pelos Serviços de
Identificação Civil de Santarém.

E pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura cele-
bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta a
firma M. Machado & J. Morgado � Investimentos Imobiliários, L.da,
e vai ter a sua sede Avenida de Egas Moniz, lote 37, 1.º, direito, fre-
guesia de Rossio ao Sul do Tejo, concelho e cidade de Abrantes.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar

agências, delegações ou outras formas locais de representação no ter-
ritório nacional.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, indústria de
construção civil, empreitadas e obras públicas, compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim, compra e venda de
materiais diversos de construção civil, aluguer de máquinas e equipa-
mentos e urbanizações.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor no-
minal cada uma de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à soci-
edade, a nomear em assembleia geral, sendo necessárias as assinaturas
de dois gerentes para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada envi-
ada aos sócios, com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Declararam ainda os outorgantes que ficam, desde já, nomeados
gerentes os sócios.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042865

DR. JOSÉ ARMANDO CARDOSO BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2036/
040707; identificação de pessoa colectiva n.º 506843408 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/040707.

Certifico o registo do seguinte contrato de sociedade:
No dia 30 de Abril de 2004, no Cartório Notarial de Abrantes,

perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel, res-
pectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Dr. José Armando Cardoso Barbosa, natural da freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar, residente habitualmente na Rua dos
Lírios, 364, na Samarra, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes,
casado, sob o regime da comunhão geral, com Filomena Reis Santos,
contribuinte fiscal n.º 104112123;

2.ª Filomena Reis Santos, natural da freguesia e concelho de Leiria,
casada no indicado regime da comunhão geral, com o primeiro
outorgante, e com ele convivente, contribuinte fiscal n.º 122165241.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por conhecimento pessoal.
Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura cele-

bram entre si um contrato de sociedade que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta a
firma Dr. José Armando Cardoso Barbosa, L.da, e vai ter a sua sede na
Rua dos Lírios, 364, no lugar da Samarra, freguesia de São Vicente,
concelho de Abrantes.

§ único. A gerência poderá deslocar livremente a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar
agências, delegações ou outras formas locais de representação no ter-
ritório nacional.
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2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma, do valor
nominal de 4500 euros, do sócio José Armando Cardoso Barbosa, e
uma, do valor nominal de 500 euros, da sócia Filomena Reis Santos.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou estranhos à soci-
edade, a nomear em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da socie-
dade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de preferência, em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o capi-
tal social, poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convoca-
ção das assembleias gerais, far-se-á por meio de carta registada envi-
ada aos sócios, com pelo menos 20 dias de antecedência.

Declararam ainda os outorgantes que fica, desde já, nomeado ge-
rente o sócio José Armando Cardoso Barbosa.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042938

CARJOVEM � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 800/
880721; identificação de pessoa colectiva n.º 502012030;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: Of. 6 e 7/040630.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efectuados
os seguintes actos de registo:

1 � Facto: Cessação de funções da gerente Maria Filomena Casta-
nho Soares Fernandes.

Data: 17 de Outubro de 2003.
Causa: Renúncia.
2 � Facto: Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte re-

dacção:

3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e noutros bens e valores constantes da escrita social, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
2500 euros, pertencentes ambas ao sócio Fernando José Castanho
Soares Fernandes.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou de estranhos
à sociedade, considerando-se a sociedade validamente obrigada com a
assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042873

TRANSPORTES RAMOS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 320/
681111; identificação de pessoa colectiva n.º 500464855; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 17/040708.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Julho de 2004.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042954

CANAVILHAS & VINAGRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 812/
860714; identificação de pessoa colectiva n.º 500549419; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 5/040702.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 4 de Junho de 2004.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042920

TÁXIS � LINO S. TROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1711/
010305; identificação de pessoa colectiva n.º 505360950; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/040713.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 3 de Junho de 2004.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042962

VIPAJO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1852/
020328; identificação de pessoa colectiva n.º 505961504;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/040702.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Sede: Rua de António Botto, 18, em Concavada, freguesia
de Concavada, concelho de Abrantes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042903

ERGUIFOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1078/
920211; identificação de pessoa colectiva n.º 502700637;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 6/040707.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1 � Facto: Cessação de funções da gerente Edviges Glória
Marchante Nisa Rodrigues.

Data: 31 de Agosto de 2003.
Causa: Renúncia.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042946
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TEJO ENERGIA � PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ENERGIA ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1169/
921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502869674; inscri-
ção n.º 34; número e data da apresentação: 9/040630.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação do conselho de administração e do fiscal único e suplente.
Data da deliberação: 31 de Março de 2003.
Prazo: 2004.
Conselho de administração: Presidente: Álvaro Roque de Pinho

Bissaia Barreto; vogais � Paulo Jorge Tavares Almirante; José Luís
Gutierrez Blanco, Jardins de Gandarinha, bloco A1, 3.º, A, Avenida
de Manuel Júlio de Carvalho e Costa, 33, Cascais; Juan António Diez
Gonzalez; José Teves Vieira; Glendon Roy Burgess, casado, Central
Termoeléctrica do Pego, apartado 12, Pego; Gareth Neil Griffths,
casado, Senator House, 85, Queen Victória Street, Londres, Inglater-
ra; Simon David Pinnell; Jorge Manuel Ribeirinho Soares Machado,
casado, Avenida de José Malhos, lote A13, 7.º, Lisboa; Gillian Anne
McGregor Watson, e Jean-Rémy Cauquil.

Fiscal único: Efectivo: Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Maria Cristina
Santos Ferreira, revisor oficial de contas; suplente: João Augusto &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., repre-
sentada por João Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas.

Mais certifico que, em 30 de Junho de 2004, os documentos da
prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042890

PEGOP � ENERGIA ELÉCTRICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1170/
930331; identificação de pessoa colectiva n.º 502962755; inscri-
ção n.º 26; número e data da apresentação: 10/040630.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: Nomeação do conselho de administração e do fiscal único e
suplente.

Data da deliberação: 31 de Março de 2003.
Prazo: 2004.
Conselho de administração: Presidente: Gillian Arme McGregor Watson;

vogais � Paulo Jorge Tavares Almirante; José Luís Gutierrez Blanco, Jar-
dins de Gandarinha, bloco A1, 3.º, A, Avenida de Manuel Júlio de Carvalho
e Costa, 33, Cascais; Glendon Roy Burgess, casado, Central Termoeléctrica
do Pego, apartado 12, Pego, e Stephen James Taylor, casado, Regus
Building, Windmill Hill Business Park, Swindon, Wiltshire, Reino Unido.

Fiscal único: Efectivo: Ferreira, Pereira & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, S. A., representada por Maria Cristina
Santos Ferreira, revisor oficial de contas; suplente: João Augusto &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S. A., repre-
sentada por João Albino Cordeiro Augusto, revisor oficial de contas.

Mais certifico que, em 30 de Junho de 2004, os documentos da
prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram deposita-
dos na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália Gon-
çalves Pereira Gentil Ferreira. 2003042911

ALPIARÇA

ALMEIRINOX � FABRICO DE MÓVEIS EM INOX
PARA O RAMO HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 375/
20020226; identificação de pessoa colectiva n.º 503364185.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas da
sociedade em epígrafe referente ao ano de 2003.

Ficam arquivados, na pasta respectiva, os seguintes documentos: balanço,
demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados, relatório de gestão e acta de aprovação de contas.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, Sílvia Ferreira Rosa.
2005273767

CORUCHE

VALLAIM � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 932/
990720; identificação de pessoa colectiva n.º 503010421; data da
apresentação: 19072004.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto de
registo:

Foram depositados na pasta própria da sociedade em epígrafe, os
documentos referentes à prestação de contas do exercício de 2003.

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2004. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
2006308319

FERREIRA DO ZÊZERE

SOCOPAZE � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 171/990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504437259.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Alcobia Farinha. 1000263652

TOJAL CRUZAMENTO � CENTRO COMERCIAL
E INDUSTRIAL DO TOJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 38/980911; identificação de pessoa colectiva n.º 500691118.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Alcobia Farinha. 1000263651

PREDIZÊZERE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Zêzere. Matrícula
n.º 127/980925; identificação de pessoa colectiva n.º 503158712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da Concei-
ção Alcobia Farinha. 1000263650

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

THE ATLANTIC COMPANY � INDÚSTRIA DE ARROZ, S. A.
Sede: Herdade da Comporta, Comporta, freguesia de Santa

Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 457/961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503740942.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128537
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THE ATLANTIC COMPANY � INDÚSTRIA DE ARROZ, S. A.

Sede: Herdade da Comporta, freguesia
de Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 457/961015; identificação de pessoa colectiva n.º 503740942;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 5 e 6/040721.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi reconduzida a
sua administração e fiscalização para o quadriénio de 2004/2007, em
30 de Março de 2004.

Foi nomeado secretário da sociedade supra Jorge Gomes dos San-
tos, sendo suplente João Pedro Teixeira, casado, advogado, Avenida
de Sidónio Pais, 24, rés-do-chão, esquerdo, Lisboa, para o quadriénio
de 2004/2007, em 30 de Março de 2004.

Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128545

HERDADE DO PINHEIRO, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, freguesia
de Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 574/010206; identificação de pessoa colectiva n.º 500488347;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 20; números e data das apresentações: 1 e 2/040713.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi reconduzida a
sua administração para o quadriénio de 2004/2007, e a fiscalização
para o ano de 2004, em 13 de Abril de 2004.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128499

HERDADE DO PINHEIRO, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, freguesia
de Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 574/010206; identificação de pessoa colectiva n.º 500488347.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128480

PONTALGEST � SGPS, S. A-

Sede: Herdade do Pinheiro, freguesia de Santa Maria
do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 562/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505108488.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128502

PONTALGEST � SGPS, S. A.

Sede: Herdade do Pinheiro, freguesia
de Santa Maria do Castelo, concelho de Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 562/000925; identificação de pessoa colectiva n.º 505108488;

averbamento n.º 4 à inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/040713.

Certifico que, com referência à sociedade supra, foi reconduzida a
sua administração e fiscalização para o ano de 2004, em 13 de Abril
de 2004.

20 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 2002128510

ALCOCHETE

PORTOLIVRE � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Freeport � Estrada Nacional n.º 119, loja 2,
Canto do Pinheiro, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 615/
130504; identificação de pessoa colectiva n.º 506919447 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/130504.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Lisboa I, em 11 de Maio de 2004,
a fls. 119 do livro n.º 375, foi constituída a sociedade em epígrafe a
qual se rege pelo seguinte contrato e da qual são sócios Danilo João
Rodrigues dos Reis, contribuinte fiscal n.º 106719130, natural do
Funchal, freguesia de Santa Maria Maior, concelho do Funchal, e
mulher, Maria Luísa Ferreira de Vasconcelos e Freitas Rodrigues dos
Reis, que também usa Maria Luísa Ferreira de Vasconcelos e Freitas,
contribuinte fiscal n.º 106719149, natural da freguesia do Monte,
concelho do Funchal, casados, sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, residentes na Rua das Murteiras, 42, Santa Maria Maior, Funchal,
portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 2330098.
de 12 de Novembro de 1996. e 2345004. de 29 de Abril de 1994,
ambos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil do Funchal.

Verifiquei as suas identidades por exibição dos referidos documen-
tos de identificação.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PORTOLIVRE � Exploração de
Bares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Freeport � Estrada Nacional
n.º 119., loja L-2, em Canto do Pinheiro, freguesia e concelho de
Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo a
mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de bares, restauran-
tes, organização de eventos culturais e desportivos, exploração de
espaços publicitários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 500 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 7500 euros, titulada pelo sócio Danilo João Rodrigues
dos Reis, e outra do valor nominal de 5000 euros, titulada pela sócia
Maria Luísa Ferreira de Vasconcelos e Freitas Rodrigues dos Reis.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global, correspondente ao décuplo do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

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

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou as

obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória
A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-

pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade do registo deste acto no
prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2005427586

MONTIJO

SONACORK, SGPS, S. A.A

Sede: Montijo, Rua dos Lírios, n.º 11, rés-do-chão

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 2713/
010523; identificação de pessoa colectiva n.º 504856197; número
e data da apresentação: 4/040602.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe,
que, em consequência do operado aumento de capital, dá a seguinte
nova redacção ao artigo 4.º do pacto social:

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e títulos negociáveis

4.º

O capital social, integralmente subscrito é de 68 000 euros, e en-
contra-se representado por 6800 acções no valor nominal de 10 euros
cada uma, sendo que o accionista Norberto João dos Santos Ginó é
titular de 400 acções, correspondentes a 4000 euros; o accionista
Joaquim Dimas Pinto é titular de 400 acções, correspondentes a
4000 euros; o accionista Cesário Justino Pereira é titular de 400 ac-
ções, correspondentes a 4000 euros; o accionista Guilherme Rodrigues

de Oliveira é titular de 400 acções, correspondentes a 4000 euros; o
accionista João Pedro Campanha Melro é titular de 400 acções, cor-
respondentes á 4000 euros; os accionistas Eduardo Alexandre da Pal-
ma Catarino e José da Palma Catarino são titulares, em comum, de
400 acções correspondentes a 4000 euros; o accionista António Rosa
Orvalho é titular de 400 acções, correspondentes a 4000 euros; as
accionistas Ana Paula Castro Pinhão e Ana Maria de Castro Pinhão
são titulares, em comum, de 400 acções correspondentes a 4000 euros;
o accionista Carlos Alberto Canastreiro Ferreira é titular de 400 ac-
ções, correspondentes a 4000 euros; o accionista CON.PRO �
Consultoria e Projectos, L.da é titular de 400 acções, correspondentes
a 4000 euros; o accionista Veríssimo & Antunes, L.da é titular de
400 acções, correspondentes a 4000 euros; o accionista Fernando da
Silva Pereira, Herdeiros, S. A. é titular de 400 acções corresponden-
tes a 4000 euros; o accionista Carvalho, Lourenço & Brás, L.da é ti-
tular de 400 acções correspondentes a 4000 euros; o accionista
Betacork � Comercialização de Produtos de Cortiça, L.da é titular de
400 acções, correspondentes a 4000 euros; o accionista Sociedade
Nacional de Cortiças, SGPS, S. A. é titular de 400 acções correspon-
dentes a 4000 euros; o accionista Astregildo Madeira da Mota é titu-
lar de 400 acções correspondentes a 4000 euros; os accionistas Idalécio
José Cabrita de Sousa Bento e Paulo Jorge de Sousa Bento são titula-
res, em comum, de 400 acções correspondentes a 4000 euros.

Adverti o outorgante de que este acto tem de ser submetido a re-
gisto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o seu
conteúdo, tudo em voz alta e fora das horas regulamentares a seu
pedido.

Está conforme com o original.

16 de Junho de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2006115855

GELMONTI � INSTALAÇÕES FRIGORIFICAS
DO MONTIJO, L.DA

Sede: Montijo, Pinhal Redondo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 1111/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 501761071; núme-
ros e data das apresentações: 1 e 4/040521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alteração dos artigos 3.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

3.º (corpo)

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4900 euros, pertencente ao sócio Alípio Antunes Marques, e
outra do valor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio Pedro Alípio
Dias Antunes Marques.

4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, ficam a cargo dos gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

1 � Averbamento n.º 1, apresentação 4/0940521 � Exonerado
de gerente Alípio Antunes Marques por renúncia, em 29 de Março de
2004.

Está conforme com o original.

5 de Julho de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2005275450

SINES

BIG 2000 � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE MODA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Serpa Pinto, 14, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 711/
160600; identificação de pessoa colectiva n.º 504953249;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 7 e 8/040609.
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Certifico que, por escritura de 26 de Maio de 2004, lavrada no
Cartório Notarial do Centro de Formalidades de Setúbal, a sociedade
BIG 2000 � Comércio de Artigos de Moda, L.da, foi transformada de
sociedade por quotas em sociedade unipessoal, de Cátia Sofia Dâmaso
Carrasqueira, por cessão de Marcelino da Conceição Carrasqueira, tendo,
consequentemente alterado o contrato da sociedade quanto aos artigos 1.º,
n.º 1, 3.º, 4.º, n.os 1 e 2 e 6.º, sendo eliminados os artigos 7.º e 8.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIG 2000 � Comércio de Arti-
gos de Moda, L.da

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma quota de igual valor nominal per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, competem a sóci-
os ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme a sócia única
decidir, estando já nomeado gerente o não sócio Marcelino da Con-
ceição Carrasqueira, divorciado, residente na Quinta das Barradas, 14-
C, Sines.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

ARTIGO 6.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a socieda-
de, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

A sócia Cátia Sofia Dâmaso Carrasqueira cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 26 de Maio de 2004.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

2 de Agosto de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2007722259

SONAQUA � SOCIEDADE DE AQUACULTURA, S. A.

Sede: Avenida do General Humberto Delgado, MNO, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 270/
910805; identificação de pessoa colectiva n.º 502041706; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/040611.

Certifico que, a sociedade em epígrafe efectuou o seguinte registo:
Apresentação 10/040611
Facto: Nomeação do conselho de administração e conselho fiscal.
Prazo: Quadriénio 2002/2005.
Conselho de administração: Presidente: António Simões Alves

Vieira, Rua de Nuno Gonçalves, 10, Mercês, Rio de Mouro;
vogais: Aníbal Simões Alves Vieira, Rua do Dr. João de Freitas Bran-
co, 22, 7.º, esquerdo, Lisboa, e Maria Margarida Cidraes Vieira. Rua
de Nuno Gonçalves, 10, Mercês, Rio de Mouro.

Conselho fiscal: Presidente: Maria Isabel Marques Fernandes, Rua
de Sotto-Mayor, 26, São Martinho, Sintra; vogais: Jorge Manuel de
Jesus Nogueira Silvestre, Rua de Gonçalves Zarco, 18, 2.º, direito,
Lisboa, e Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Rua de Artilharia Um, 104, 4.º, es-
querdo, Lisboa; suplente: Oliveira e Reis & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Avenida de Columbano Bordalo Pinhei-
ro, 50, 3.º, D, Lisboa.

Data da deliberação: 20 de Março de 2002.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591200

HIDROQUÍMICA � TÉCNICA DE LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Rua F, lote 1064 da Zil 2, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 902/
040623; identificação de pessoa colectiva n.º 501578510; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/040623.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2003, lavrada
no 2.º Cartório Notarial de Setúbal, a sociedade em epígrafe alterou
parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação HIDROQUÍMICA � Técnica
de Limpezas Industriais, L.da, tem a sua sede na Rua F, lote 1064 da
ZIL 2, freguesia o concelho de Sines.

3.º

O capital social é de 9975,95 euros e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 6983,17 euros, do sócio Mário Certo Simões, e outra
de 2992,79 euros, da sócia Maria Fernanda Infante Ferreira da Con-
ceição Simões.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Julho de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591986

SINRÁDIO � ELECTRÓNICA, L.DA

Sede: Rua de Teófilo Braga, n.º 50, rés-do-chão, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 793/
271201; identificação de pessoa colectiva n.º 500251061; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/040526.

Certifico que, por escritura datada de 29 de Abril de 2004, lavrada
1.º Cartório Notarial de Setúbal, a sociedade em epígrafe foi dissolvida.

28 de Julho de 2004. � A Ajudante em exercício, Maria Irene
Alonso Tielas Rodrigues. 2004591129

VIANA DO CASTELO
MONÇÃO

GRANITOS DEU-LA-DEU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 694/
031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506657876; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120410

RODRIPIRES � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 615/
020116; identificação de pessoa colectiva n.º 505906961; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120518

AFONSO & MOPEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 148/
790523; identificação de pessoa colectiva n.º 500862656; data da
apresentação: 30062004.
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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 ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120526

F. GOMES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 214/
870529; identificação de pessoa colectiva n.º 501826858; data da
apresentação: 28062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

28 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120399

CONFECÇÕES BELEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 261/
891107; identificação de pessoa colectiva n.º 502243368; data da
apresentação: 22062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

22 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120402

JOTASOFT � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 675/
030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506499723; data da
apresentação: 29072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes Bar-
bosa Ferreira. 2007120380

IRMÃOS MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 449/
970613; identificação de pessoa colectiva n.º 503913200; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120445

GRANIMONÇÃO � GRANITOS E MÁRMORES
DE MONÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 187/
820920; identificação de pessoa colectiva n.º 501332014; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120461

GRANITOS RIO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 453/
970930; identificação de pessoa colectiva n.º 503971472; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120470

LIMA & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Monção. Matrícula n.º 92/
681107; identificação de pessoa colectiva n.º 500985391; data da
apresentação: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2003.

Conferida, está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, Manuel Firmino Gomes
Barbosa Ferreira. 2007120488

PONTE DA BARCA

CUIZINELA � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E INTERIORES, L.DA

Sede: Auditor, Vale (São Pedro), 4948 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 279/20030617; identificação de pessoa colectiva n.º 506611604;
número e data de recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517553

RJM � SERVIÇOS HOTELEIROS, L.DA

Sede: Castelo, Lindoso, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 265/20021024; identificação de pessoa colectiva n.º 506054911;
número e data de recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517707

CIMENTEIRA ABREUS, L.DA

Sede: Valias, Bravães, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 50/890313; identificação de pessoa colectiva n.º 502119519;
número e data de recebimento: 30062004.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003516840

BARCOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Poço Vedro de Magalhães, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 94/931116; identificação de pessoa colectiva n.º 503087173;
número e data de recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517499

BARCOBRA � INDÚSTRIA DE MADEIRAS
E DERIVADOS, L.DA

Sede: Rodo, Vila Nova de Muía, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 238/20020102; identificação de pessoa colectiva n.º 505607603;
número e data de recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517480

INFORNUMER � CONTABILIDADE E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua dos Condes da Folgosa, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 47/880928; identificação de pessoa colectiva n.º 502049854;
número e data de recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517855

VIDRARIA ARAÚJO, L.DA

Sede: Caropa, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 165/980716; identificação de pessoa colectiva n.º 504190733;
data do recebimento: 26072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

26 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2007164086

JCN � LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Centro Comercial do Emigrante, 980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 122/960517; identificação de pessoa colectiva n.º 503639109;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517839

SANIBARCA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Painçães, Paço  Vedro Magalhães, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 110/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503430196;
data do recebimento: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517529

MANUEL GONÇALVES BARBOSA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Aldegão, Ruivos, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 274/20030225; identificação de pessoa colectiva n.º 506504727;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517260

SILVA VIEIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de António José Pereira, 60, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 23/851202; identificação de pessoa colectiva n.º 501558446;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517073

BARCA AZUL � REST. SNACK BAR, L.DA

Sede: Pontes, Entre-Ambos-os-Rios, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 190/000906; identificação de pessoa colectiva n.º 505114534;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517251
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MARINHO & RODRIGUES, L.DA

Sede: Padim, Vila Nova Muía, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 22/851021; identificação de pessoa colectiva n.º 500652465;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517537

FRANCISCO FERNANDES ALMEIDA, L.DA

Sede: Padrão, Vila Nova Muía, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 211/010628; identificação de pessoa colectiva n.º 505477343;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517154

LACEME � SOC. INVEST. AGRO. TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Trás do Forno, 1, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 80/911107; identificação de pessoa colectiva n.º 502643145;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517456

ASSISTOP � ASSISTÊNCIA TÉCNICA
DE AQUECIMENTOS CENTRAIS, L.DA

Sede: Ponte da Barca, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 206/010329; identificação de pessoa colectiva n.º 505386747;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517898

JOÃO CERQUEIRA PEREIRA, L.DA

Sede: Agrelos, loja 7, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 202/010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505292386;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517430

VADAUTO � COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Santinha, Paço Vedro Magalhães

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula n.º 3/
840831; identificação de pessoa colectiva n.º 501271147; data do
recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517413

JOSÉ CRESPO AFONSO, L.DA

Sede: Igreja, Entre-Ambos-os-Rios, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 273/20030218; identificação de pessoa colectiva n.º 506347559;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003516719

MULTIOLHAR � COMÉRCIO MATERIAL ÓPTICO, L.DA

Sede: Rua das Fontaínhas, 28, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 187/000710; identificação de pessoa colectiva n.º 505061899;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517561

ARMANDO VENTURA GOMES, L.DA

Sede: lugar do Rodo, Vila Nova Muía, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 219/010828; identificação de pessoa colectiva n.º 505637138;
data do recebimento: 02072004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

2 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517928

ARAÚJO & LEITÃO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Rocha Peixoto, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 24/860103; identificação de pessoa colectiva n.º 501579400;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003516859
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AGOSTINHO DA COSTA RIBEIRO & GOMES

Sede: Rua do Cónego Avelino Jesus da Costa,
4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 100/940714; identificação de pessoa colectiva n.º 503243973;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517626

MARIA DE LURDES PIMENTA, L.DA

Sede: Rua do Comendador José Ceunudo Bauças, 29,
4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 189/000801; identificação de pessoa colectiva n.º 500055821;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003516700

PASTELARIA BARCANOVA, L.DA

Sede: Avenida Nova, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 117/960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503581542;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517510

AUGUSTO RODRIGUES, L.DA

Sede: Largo de Santo António, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 43/880722; identificação de pessoa colectiva n.º 500317690;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517502

FERNANDES, LOPES & SILVA, L.DA

Sede: Casal, Oleiros, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 28/861127; identificação de pessoa colectiva n.º 500111472;
data da apresentação: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517472

LAUREANO SILVA RIBEIRO � UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Cotos, Crosto, 4980 Ponte da Barca

Conservatória do Registo Comercial de Ponte da Barca. Matrícula
n.º 259/20020820; identificação de pessoa colectiva n.º 506189830;
data do recebimento: 30062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas refe-
rentes ao exercício do ano de 2003.

Está conforme.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003517146

VALENÇA

CIRIOSLIDER � COMÉRCIO POR GROSSO DE CÍRIOS, L.DA

Sede: edifício Paviminho, lote 18, Val-Flores,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 506486400; data do recebi-
mento: 180604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

16 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478357

DANÚBIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, edifício Miguel Dantas, A-B,
rés-do-chão, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 852;
identificação de pessoa colectiva n.º 503832880; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478640

TÁXIS MARIMANO, L.DA

Sede: Picouto, Ganfei, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 709;
identificação de pessoa colectiva n.º 504781359; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478632

HEITOR ALVES, L.DA

Sede: edifício Status, 49-55, 1.º, Avenida de São Teotónio,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 730;
identificação de pessoa colectiva n.º 501542639; data do recebi-
mento: 220604.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478624

CARREIRA & CRUZ, L.DA

Sede: Rua de José Rodrigues, 12-14, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 665;
identificação de pessoa colectiva n.º 504447122; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478616

ALVES & CERQUEIRA, L.DA

Sede: Gosende, Cerdal, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 810;
identificação de pessoa colectiva n.º 505445018; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490110

J. DOMINGUEZ � TRANSPORTES, L.DA

Sede: edifício Status, salas 49-55, 1.º,
Avenida de São Teotónio, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 990;
identificação de pessoa colectiva n.º 506728404; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490101

SISTEMEO � SISTEMAS ECOLÓGICOS
PORTUGUESES, L.DA

Sede: edifício Status, lojas 49-55, 1.º, Avenida de São Teotónio,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 775;
identificação de pessoa colectiva n.º 505289130; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490098

TRANSPORTES ALONSO RIEGO, L.DA

Sede: Avenida de São Teotónio, sem número, edifício Status,
lojas 49-55, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 931;
identificação de pessoa colectiva n.º 506333663; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490080

FRANCISCO CUNHA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: edifício Europa, rés-do-chão, H, 5 a 7,
Urbanização Cidade Norte, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 649;
identificação de pessoa colectiva n.º 504234196; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490055

J. SANTOS & LOURENÇO, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, edifício Avenida, 1.º, A,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 814;
identificação de pessoa colectiva n.º 505678616; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490063

IVAN & SÓNIA, L.DA

Sede: Rua das Antas, Centro Comercial Antas, loja 1,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 841;
identificação de pessoa colectiva n.º 505613476; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490071

INTERMINHO � SOCIEDADE GESTORA DE PARQUES
EMPRESARIAIS, E. M.

Sede: Avenida de Espanha, edifício da Alfândega,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504923242; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentação: 3 e
4/040722.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do administrador Victor Manuel Teixeira Manso Gigante.

Data: 30 de Abril de 2004.
Causa: renúncia.
Mais certifico que foi registada uma designação de funções de ad-

ministrador de Raúl Augusto Peres Leiro Gonçalves, casado com Maria
Margarida Segadães Rebelo Leiro Gonçalves, na comunhão de adqui-
ridos.

Data da deliberação: 22 de Julho de 2004.

27 de Julho de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004478551
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DIGITAL 2000, DIVERSÕES, L.DA

Sede: Centro Comercial Alvarinho, loja 2,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 768;
identificação de pessoa colectiva n.º 505233452; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 6 e 7/040721.

Certifico que foi registada a deslocação de sede para a Rua dos
Esquecidos, 34, lugar da Boavista.

Certifico ainda que foi registada a alteração parcial do contrato,
no que se refere ao seu artigo 5.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A administração e representação da sociedade, compete a um ou
mais gerentes, sócios ou não sócios, a nomear em assembleia geral.

§ 1.º A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

§ 2.º Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Guillermo Blanco
Rivas e Bruno Miguel Serra da Cunha.

§ 3.º Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de ou dos
gerentes nomeados.

Mais certifico que foi feito o depósito da respectiva acta na pasta.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004478543

INFO.RODRIGUES � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIOS, L.DA

Sede: edifício Lepanto, Valflores, fracção FL, rés-do-chão,
freguesia de Valença, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 1047;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040722.

Certifico que entre Jorge Miguel de Sousa Rodrigues, casado com
Maria Elisabete do Prado Pinto Rodrigues, na comunhão de adquiri-
dos; João Carlos Rodrigues Daniel, solteiro, maior e Fernando Miguel
Rodrigues Pereira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma INFO.RODRIGUES � Comércio de
Equipamentos para Escritórios, L.da, tem a sua sede no edifício
Lepanto, Valflores, fracção FL, rés-do-chão, na freguesia e concelho
de Valença.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo criar filiais, sucursais, agências ou ou-
tras formas de representação social no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de máqui-
nas e outro material para escritório.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas no valor nomi-
nal de 1666,67 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Jorge Miguel de Sousa Rodrigues e João Carlos Rodrigues Daniel;
uma no valor nominal de 1666,66 euros, pertencente ao sócio
Fernando Miguel Rodrigues Pereira.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do actual capital social, na proporção das respec-
tivas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade dispensada de caução, será exercida pelos
sócios Jorge Miguel de Sousa Rodrigues, João Carlos Rodrigues Daniel
e Fernando Miguel Rodrigues Pereira, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois dos gerentes no-
meados.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas é livremente permitida entre sócios;
porém, quando feita a favor de estranhos, carece do consentimento
da sociedade que gozará do direito de preferência e, não querendo a
sociedade preferir, poderão proferir os demais sócios, ficando enten-
dido que o conhecimento de preferência e a renúncia à mesma, care-
ce de ser feito por escrito.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio e não querendo, os seus
herdeiros continuar na sociedade, esta poderá amortizar a quota, de
acordo com o último balanço efectuado para o efeito.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não determine forma-
lidades especiais, serão convocadas por qualquer gerente, por carta
registada com aviso de recepção, expedida com, pelo menos, 10 dias
de antecedência.

ARTIGO 9.º

Os anos sociais serão os civis e os balanços serão dados em 31 de
Dezembro, devendo estar assinados e aprovados até ao fim de Feve-
reiro imediato.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2004478560

LENIPAULA � COMÉRCIO DE PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de Apolinário da Fonseca, 20, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 181;
identificação de pessoa colectiva n.º 501654836; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478594

JOALHARIA CACHOS, L.DA

Sede: Praça da República, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 161;
identificação de pessoa colectiva n.º 501177949; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478586

JOÃO ANTÓNIO GUTERRES PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Apolinário da Fonseca, 21, Coroada,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 845;
identificação de pessoa colectiva n.º 505928400; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478578
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CARLOS VIÃES � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: edifício Monte branco, lugar de Tuído, Gandra,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 488;
identificação de pessoa colectiva n.º 503463850; data do recebi-
mento: 210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478527

JORENÇOTÁXI, L.DA

Sede: lugar de Gândara, 153, Friestas, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 797;
identificação de pessoa colectiva n.º 505522608; data do recebi-
mento: 210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478519

TRANSPORTES FONTE D�OURO, L.DA

Sede: Rio Torto, Fontoura, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 606;
identificação de pessoa colectiva n.º 504052810; data do recebi-
mento: 210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478500

J. PEREIRA, RIBEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Rio Torto, Fontoura, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 110;
identificação de pessoa colectiva n.º 500718164; data do recebi-
mento: 210604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

26 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478497

CONCEIÇÃO & RUI, L.DA

Sede: Rua de José Rodrigues, Vila, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 185;
identificação de pessoa colectiva n.º 501692525; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o depó-
sito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490012

ALPOIM & SILVA � CAFÉ S. BENTO, L.DA

Sede: lugar de Passos, Cerdal, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 844; identi-
ficação de pessoa colectiva n.º 505949679; data do recebimento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490020

RUI FERNANDO CERQUEIRA, L.DA

Sede: Rua de Mouzinho de Albuquerque, 124,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 437;
identificação de pessoa colectiva n.º 503176060; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490047

LABRUJÓ & SANTOS, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504588206; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004490039

VÍTOR MANUEL & MARIA DE LURDES DOMINGUES, L.DA

Sede: Esplanada, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 188;
identificação de pessoa colectiva n.º 501729151; data do recebi-
mento: 220604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478608

LUÍS PINTO & LOPES, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 178;
identificação de pessoa colectiva n.º 501620729; data do recebi-
mento: 280704.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Julho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira de Castro. 2004478659

VIANA DO CASTELO

COFFEETUR � CAFETARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3686; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 51/
20040721.

Certifico que, por escritura de 2 de Junho de 2004, exarada de
fl. 138 a fl. 140, do livro n.º 119-H, do 2.º Cartório Notarial de Viana
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do Castelo, entre José Carlos Vieira Lousinha e TERRONHAIN-
VEST � Compra e Venda de Imóveis, L.da, foi constituída a socieda-
de em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COFFEETUR � Cafetaria e Turis-
mo, L.da e tem a sua sede na Avenida de Rocha Páris, 69, 1.º, frente,
freguesia de Santa Maria Maior, do concelho de Viana do Castelo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo criar filiais, sucursais, agências ou ou-
tras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de café e snack-bar,
restaurante com lugares ao balcão e sentados, gestão e exploração de
estabelecimentos hoteleiros, nomeadamente pensões, residenciais e al-
bergarias, gestão de estabelecimentos comerciais e espaços turísticos,
comercialização de produtos de cafetaria e restauração, compra e ven-
da de espaços imobiliários, realização de eventos, casamentos, baptizados
e outras cerimónias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor nomi-
nal de 4750 euros, pertencente ao sócio José Carlos Vieira Lousinha;
e  uma no valor nominal de 250 euros, pertencente à sócia
TERRONHAINVEST � Compra e venda de Imóveis, L.da

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do actual capital social, na proporção das respec-
tivas quotas, bem como serem feitos suprimentos à sociedade nas
condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio José Carlos
Vieira Lousinha, desde já nomeado gerente, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura do gerente nomeado.

ARTIGO 6.º

Em ampliação dos poderes normais a gerência poderá: comprar,
vender e permutar bens móveis e imóveis, incluindo veículos auto-
móveis de e para a sociedade, celebrar contratos de leasing, bem como
tomar de arrendamento quaisquer locais e rescindir os respectivos
contratos; e contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e
realizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando
as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 7.º

A cessão de divisão de quotas é livremente permitida entre sócios,
porém, quando feita a favor de estranhos, carece do consentimento
da sociedade, gozando os sócios não cedentes o direito de preferência
em primeiro lugar e a sociedade em segundo.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988505

CARMI � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CARNES
DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1463; identificação de pessoa colectiva n.º 502529393.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989595

COELHO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3000; identificação de pessoa colectiva n.º 505563053.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989587

PAVISOUSA � PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3206; identificação de pessoa colectiva n.º 505918099.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989579

SOCICUCA � REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2990; identificação de pessoa colectiva n.º 505728940.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989560

FIGUEIREDOS � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3168; identificação de pessoa colectiva n.º 505958236.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989552

TALHO DO ROMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3116; identificação de pessoa colectiva n.º 505834308.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989544

JOSÉ EUCLIDES CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3502; identificação de pessoa colectiva n.º 506588696.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989536

INSTITUTO DE LÍNGUAS EIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1278; identificação de pessoa colectiva n.º 502229675.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989129

CAMALEÃO SABICHÃO � CENTRO DE ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3365; identificação de pessoa colectiva n.º 506240533.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989528

CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
DR. MONTEIRO MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1223; identificação de pessoa colectiva n.º 502133279.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989510

EUGÉNIA LOPES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1996; identificação de pessoa colectiva n.º 503558010.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989501

SOVIRE � SOCIEDADE VIANENSE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 500420270.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989498

LOPES & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 691; identificação de pessoa colectiva n.º 501229540.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989188

MARMOVIANA � SOCIEDADE DE MÁRMORES
DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500184720.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989170

DECORAÇÕES MEADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 945; identificação de pessoa colectiva n.º 501668381.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989161

F. V. FERRAGENS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 551; identificação de pessoa colectiva n.º 500851492.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989153

FELGUEIRAS, RAMOS & FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 706; identificação de pessoa colectiva n.º 501226311.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989145

JOSÉ PEREIRA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 970; identificação de pessoa colectiva n.º 501722890.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989137

MANUEL & JOSÉ CARLOS � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3688; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20040722.

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2004, exarada de
fl. 32 a fl. 33, do livro n.º 395-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, entre Manuel Malheiro Coelho e José Carlos Malheiro
Coelho, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel & José Carlos � Compra e
Venda de Imóveis, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida da Estação, freguesia de Darque, conce-
lho de Viana do Castelo.
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ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em compra e venda de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 200 000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais no valor nominal de 100 000 euros cada uma,
uma de cada sócio.

§ 1.º Cada sócio realizou já 50% do valor da sua quota, devendo a
parte restante ser realizada no prazo de um ano.

§ 2.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante desta e na proporção das suas quotas, bem
como poderão fazer os suprimentos de que ela carecer, nos termos e
condições que vierem a ser aprovados em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócio é livremente permitida, mas a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, é reservado o di-
reito de preferência na aquisição.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, não remunerada, será exercida por dois
gerentes, ficando desde já nomeados ambos os sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade não se dis-
solve, continuando com os sobrevivos e o representante legal do in-
terdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais nomearão um de entre
si que a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o consentimen-
to do respectivo titular, bem como nos casos de falência ou insolvên-
cia de sócio, arrolamento, arresto ou penhora de quota.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988513

EIRAS & CONDE � PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1316; identificação de pessoa colectiva n.º 502290358.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989056

NÚMEROS EXACTOS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2330; identificação de pessoa colectiva n.º 504147765.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989064

CONSTRUÇÕES ANTÓNIO SIMÕES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3068; identificação de pessoa colectiva n.º 505790475.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989072

MARFACHADAS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2849; identificação de pessoa colectiva n.º 505436906.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989080

MARMORISTAS FRANCO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1551; identificação de pessoa colectiva n.º 502700408.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989099

CIDÁLIA & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2889; identificação de pessoa colectiva n.º 505517175.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989102

CAFÉ-RESTAURANTE TREZE DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2311; identificação de pessoa colectiva n.º 504116622;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 49/20040722.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
cessação de funções da gerente Arminda Soares de Amorim Resende,
por renúncia.

Data: 24 de Abril de 1998.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988530

CAFÉ-RESTAURANTE TREZE DE MAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2311; identificação de pessoa colectiva n.º 504116622; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 50/20040722.

Certifico que, por escritura de 24 de Abril de 1998, exarada de
fl. 122 a fl. 124, do livro n.º 190-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, ficando
desde já nomeados os sócios Ana de Lurdes Figueiras Grilo Linhares e
Porfírio Magalhães Linhares.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes, bastando, para actos de mero expediente, a assinatura de
um gerente.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988521
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CIMENTOS COSTA VERDE � COMÉRCIO DE CIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3672; identificação de pessoa colectiva n.º 503754773; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 72/20040722.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a no-
meação dos gerentes Alfonso Miguel Rafael Santullano Pino e Jorge
Mogin Lamarca.

Prazo: 2003-2006.
Data: 28 de Maio de 2003.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria
Miranda Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988980

AUTO-TÁXI � MANUEL LOPES FERNANDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2923; identificação de pessoa colectiva n.º 505627272; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 53/20040720.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade supra, tendo as
contas sido encerradas em 26 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988459

RODRIGUES & QUEIRÓS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1646; identificação de pessoa colectiva n.º 502944595;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20040722.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a ces-
sação de funções do gerente José Maria Carvalho Rodrigues, por re-
núncia.

Data: 8 de Novembro de 2000.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2007805049

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO MINCUR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 131; identificação de pessoa colectiva n.º 500010935; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 89/20040722.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
dissolução e encerramento da liquidação, da sociedade supra, tendo as
contas sido encerradas em 7 de Junho de 2004.

Está conforme o original.

23 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988556

VIANATIR � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2482; identificação de pessoa colectiva n.º 504373692.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988963

DIGASLIMA � DISTRIBUIÇÃO DE GÁS DO LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2345; identificação de pessoa colectiva n.º 504189808.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988971

MEDISIL � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2514; identificação de pessoa colectiva n.º 504326830.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988890

J. CARLOS & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2543; identificação de pessoa colectiva n.º 504436856.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988904

ABÍLIO RODRIGUES PEIXOTO & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 904; identificação de pessoa colectiva n.º 501578455.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988912

JOÃO RODRIGUES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 533; identificação de pessoa colectiva n.º 500855943.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988920

HIDROPE � INSTALAÇÃO DE SISTEMAS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2227; identificação de pessoa colectiva n.º 503946095.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988939
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A. VENTURA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DO MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 632; identificação de pessoa colectiva n.º 501147489.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988947

SALGUEIROS, MIRANDA, CASTRO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 394; identificação de pessoa colectiva n.º 500621454.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

27 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988955

BROWNING VIANA, FÁBRICA DE ARMAS
E ARTIGOS DE DESPORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 293; identificação de pessoa colectiva n.º 500117357; inscri-
ção n.º 41; número e data da apresentação: 1/20040524.

Certifico que foi depositado o texto da acta da qual consta a no-
meação do conselho de administração e fiscalização:

Conselho de administração: Pierre Edmond Jean Bourgeois, André
Maurice Jean Marie Jacqemin, Damien Albert Therese Marie Tony
Kaivers, Michel Albert Raymond Waynants e Jean Pierre Paul Gaston
Wallemcq; suplente � Álvaro Joaquim Baptista Gomes.

Conselho fiscal: presidente � Manuel Ferreira da Silva; vogais �
Eugénio Agostinho Morais Branco, revisor oficial de contas e Mário
Eduardo Oliveira de Sousa; suplentes � Jorge Manuel Gamelas da Sil-
va e Hélder Silvério Borges, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2004-2007.
Data da deliberação: 30 de Março de 2004.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988998

SAM � SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3373; identificação de pessoa colectiva n.º 503292028.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989030

JÚLIA & ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2893; identificação de pessoa colectiva n.º 505517132.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989110

JOSÉ LIMA & NOGUEIRA
SERVIÇOS DE CARPINTARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3150; identificação de pessoa colectiva n.º 505885247.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989048

CONFECÇÕES NELSON & RAFAEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2600.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de
2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989617

OLIVEIRA & CASTRO � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2564.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

29 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003989609

SOESTILHA � SERRAÇÃO E TRITURAÇÃO
DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2539; identificação de pessoa colectiva n.º 504434160.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988300

BOXPAL � PALETAS E CAIXAS DE VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 462; identificação de pessoa colectiva n.º 500710384.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988319

BARBOSA, CÂNDIDO & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 164; identificação de pessoa colectiva n.º 500041598.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988327

JOSÉ MACIEL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 639; identificação de pessoa colectiva n.º 501130993.
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Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988335

TOPCOLOR � CENTRO DE FOTOCÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1677; identificação de pessoa colectiva n.º 503004758.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988343

JAIME MEIRA DE ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 225; identificação de pessoa colectiva n.º 501069976.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988351

NOVALIPAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3278; identificação de pessoa colectiva n.º 506072584.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988262

VIANABORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1221; identificação de pessoa colectiva n.º 502124474.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2005914800

VIANABORDADOS, INDÚSTRIA 2, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3415; identificação de pessoa colectiva n.º 506401308.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2005914797

FRANCO & FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1708; identificação de pessoa colectiva n.º 503069302.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988270

CONSTRUÇÕES, ALBERTO PAÇO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2858; identificação de pessoa colectiva n.º 505545225.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988289

CONSTRUÇÕES JOSÉ BRITO
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3577; identificação de pessoa colectiva n.º 506784584.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988190

TRANSPORTES JOSÉ PÁRIS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3255; identificação de pessoa colectiva n.º 506092178.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988203

VIANA, SILVA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 477; identificação de pessoa colectiva n.º 500757992.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988211

TRAVASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 431; identificação de pessoa colectiva n.º 500663882.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988246

J. CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2402; identificação de pessoa colectiva n.º 504258559.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988254

CALSUPOR � AQUECIMENTO DE PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2196; identificação de pessoa colectiva n.º 503893900; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 71/20040719.
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Certifico que, por acta de 28 de Setembro de 2001, foi alterado o
capital de 20 000 000$ para 99 759,56 euros, tendo sido alterado o
artigo 3.º do pacto social, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital, integralmente realizado em dinheiro, é de 99 759,56 euros,
dividido em quatro quotas iguais 24 939,89 euros cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios José Manuel Jacobo Vasquez, Francisco Prada
Nespereira, Ramon Jacobo Vasquez e António Fernandez Pereira.

Está conforme o original.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988181

CRISTINA ARAÚJO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3309; identificação de pessoa colectiva n.º 506167330;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/20040713.

Certifico que foi depositado o texto da escritura da qual consta a
cessação de funções do gerente Manuel do Nascimento da Rocha
Araújo, por renúncia.

Data: 19 de Maio de 2004.

Está conforme o original.

14 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003984003

CRISTINA ARAÚJO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 3309; identificação de pessoa colectiva n.º 506167330; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 52/20040615.

Certifico que, por escritura de 19 de Maio de 2004, exarada de
fl. 83 a fl. 84 v.º, do livro n.º 389-E, do 1.º Cartório Notarial de Viana
do Castelo, foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe, quanto ao
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida por um ou mais gerentes, sendo
desde já nomeado gerente a sócia Ana Cristina Correia Dantas Araújo.

§ 1.º O exercício da gerente Ana Cristina Correia Dantas Araújo
será remunerado.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, encontra-se de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988238

EZEQUIEL E ADELINA � PASTELARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 2108; identificação de pessoa colectiva n.º 503753041.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao ano de 2003.

20 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988360

AVIC � AUTOCARROS E VIAGENS IRMÃOS CUNHA, S. A.
(anteriormente IRMÃOS CUNHA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 38; identificação de pessoa colectiva n.º 500141398; inscrição
n.º 25; números e data das apresentações: 21 e 22/20040716.

Certifico que, por escritura de 30 de Junho de 2004, exarada de
fls. 143 a 144 v.º, do livro n.º 392-E e documento complementar do
1.º Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi aumentado o capital de
498 797,89 euros para 498 815 euros, e a sociedade transformada em
sociedade anónima, que passa a reger-se pelo seguinte pacto:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação AVIC � Autocarros e Viagens
Irmãos Cunha, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no exercício da indústria de
transportes automóveis de carga e passageiros, circuitos turísticos,
agências de viagens e turismo, aluguer de automóveis e camionetas
sem condutor.

2 � A sociedade poderá adquirir e alienar participações sociais em
sociedades de responsabilidade limitada com objecto diferente, em
sociedades reguladas por legislação especial e participar em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

A sede social é na Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
127, da cidade e concelho de Viana do Castelo.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 498 815 euros, representado por 99 763 acções, com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � Haverá acções do tipo A e do tipo B, obrigatoriamente
nominativas, podendo ser representadas por títulos de 1, 5, 10, 50,
100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

ARTIGO 5.º

As acções subscritas pelos accionistas a seguir identificados, são do
tipo A:

a) Valdemar Ferreira da Cunha, subscreve 28 622 acções, integral-
mente liberadas em dinheiro;

b) António Alves da Cunha, subscreve 31 175 acções, 68 000 ac-
ções, integralmente liberadas em dinheiro;

c) Agostinho Alves da Cunha, subscreve 13 588 acções, integral-
mente liberadas em dinheiro;

d) Manuel Alves da Cunha, subscreve 13 588 acções, integralmen-
te liberadas em dinheiro; e

e) Fernando da Cunha Rodrigues Guimarães, subscreve 12 790 ac-
ções, integralmente liberadas em dinheiro.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer uma das formas
previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Limites à transmissibilidade de acções

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de acções da sociedade, seja a título oneroso,
seja a título gratuito diferente da sucessão por morte, bem como a
constituição de quaisquer ónus ou encargos sobre as mesmas, carecem
de prévio consentimento da sociedade, ficando esta no caso de recusa
fundamentada em qualquer interesse relevante obrigada a faze-las ad-
quirir nos termos legais e tornando-se livre a transmissão se o pedido
não for apreciado no prazo de 40 dias.

§ único. Contudo a transmissão de tais acções é livre a favor dos
descendentes dos accionistas fundadores.

2 � O accionista que pretenda transmitir ou onerar, uma parte ou
totalidade das suas acções, deverá notificar o conselho de administra-
ção da sociedade da sua intenção, identificando logo o adquirente, o
número de acções, a transmitir ou a onerar, o preço unitário e o preço
global e as condições de pagamento.

3 � Em caso de recusa de consentimento pela sociedade deverá
esta adquirir as acções por outra pessoa, accionista ou não, nas con-
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dições de preço e pagamento do negócio para que foi solicitado o
consentimento, tratando-se de transmissão a título gratuito ou pro-
vando a sociedade que naquele negócio houve simulação de preço, pelo
valor real determinado nos termos previstos no artigo 105.º, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

4 � Os restantes accionistas serão notificados pelo conselho de
administração por carta registada com aviso de recepção para no prazo
máximo de 15 dias, manifestarem a intenção de aquisição das acções.

5 � Se existirem vários accionistas interessados em adquirir as
acções, estas serão transmitidas na proporção das suas participações
sociais, na sede da sociedade em data a anunciar pelo conselho de
administração ao alienante e aos accionistas interessados.

ARTIGO 8.º

1 � Quando as acções não forem transmitidas para os sucessores
do accionista falecido, deve a sociedade faze-las adquirir pelos restan-
tes accionistas, nos termos previstos no artigo anterior.

2 � Se a aquisição não se tornar efectiva nos 90 dias subsequentes
ao conhecimento da morte do accionista pelo conselho de adminis-
tração, as acções consideram-se transmitidas.

CAPÍTULO IV

Amortização de acções

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração deverá declarar a amortização
das acções do accionista que:

a) Não cumpra as obrigações emergentes do presente contrato;
b) Pratique qualquer acto ou omissão que prejudique o bom anda-

mento dos trabalhos de um órgão social;
c) Pratique qualquer acto ou omissão susceptível de gerar dificulda-

des injustificadas na gestão da empresa.
2 � A amortização prevista no número anterior operar-se-á nos

termos do disposto no artigo 347.º, do Código das Sociedades Comer-
ciais, devendo o conselho de administração observar o seguinte:

a) Nos 90 dias posteriores ao conhecimento que tenha do facto,
declarará que as acções são amortizadas nos termos do contrato social;

b) Feita referida declaração de amortização, o conselho de admi-
nistração promoverá a comunicação da mesma ao titular das acções
amortizadas, por carta registada com aviso de recepção;

c) O conselho de administração, promoverá ainda todos os demais
actos que forem legalmente exigíveis, designadamente os decorrentes
da redução de capital.

3 � O conselho de administração convocará a assembleia geral para
que esta delibere sobre a amortização, bem como sobre qualquer ques-
tão que eventualmente se suscite na execução da declaração da amor-
tização e não tenha enquadramento na lei ou no contrato social.

4 � A contrapartida das acções a amortizar corresponderá ao res-
pectivo valor nominal.

CAPÍTULO V

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto e que possuam as acções averbadas no registo da soci-
edade ou depositadas na sede social até 10 dias antes da data designa-
da para a reunião da assembleia geral.

2 � A mesa da assembleia geral integrará um presidente e um se-
cretário eleitos por quatro anos de entre os accionistas ou estranhos.

3 � As assembleias gerais serão convocadas pela publicação de
anúncio ou por cartas registadas dirigidas a cada um dos accionistas
com um prazo mínimo de 21 dias.

4 � A assembleia geral só poderá deliberar em primeira convoca-
ção com a participação de accionistas que representem 25% pelo
menos do capital social, ou 50% pelo menos no caso de a reunião
visar a alteração do contrato ou a fusão, cisão, transformação e dis-
solução da sociedade.

5 � Contar-se-á um voto por cada acção do tipo A e um voto por
cada 100 acções do tipo B.

6 � As deliberações serão tomadas por maioria simples dos votos
emitidos, salvo quando a lei ou o contrato dispuserem diversamente.

7 � Será proibida a representação dos accionistas, salvo se do-
cumentada através de carta assinada e dirigida ao presidente da mesa,
contando que o representante seja um accionista ou administrador,
cônjuge, ascendente ou descendente do representado.

SECÇÃO II

Administração da sociedade

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade será exercida pelo conselho de
administração que será composto por três membros eleitos por qua-
tro anos em assembleia geral, podendo ser reeleitos.

2 � O presidente será eleito pelo próprio conselho e terá voto de qua-
lidade, competindo igualmente ao conselho escolher o vice-presidente.

3 � A remuneração dos membros do conselho de administração
será estabelecida em assembleia geral.

4 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
dos meus membros a gestão corrente da sociedade e a execução das
suas deliberações, tudo nos termos de deliberação que nesse sentido
vier a ser tomada.

5 � O conselho de administração reúne sempre que convocado pelo
seu presidente ou por dois administradores.

6 � Todos os actos ou documentos que obriguem a sociedade te-
rão validade quando assinadas por:

a) Presidente do conselho de administração ou vice-presidente;
b) Dois administradores;
c) Um administrador, no exercício da competência que nele for

delegada pelo conselho de administração, se for caso disso;
d) Um mandatário constituído para a prática de certos e determi-

nado acto.
7 � Em actos de mero expediente é bastante a assinatura de um

administrador ou de um mandatário que, para tanto, tenha poderes.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 12.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, ha-
vendo um suplente, eleitos por um período de quatro anos, podendo
ser reeleitos, que serão revisores oficiais de contas ou sociedades de
revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO VI

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade só se dissolve nos casos previstos na lei.
2 � A dissolução por deliberação, será tomada por maioria de três

quartos dos votos emitidos.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 14.º

1 � A administração fica dispensada de prestar caução.
2 � Findos os mandatos dos órgãos sociais, os seus membros per-

manecem em funções até à posse dos seus substitutos.
3 � São desde já nomeados para o primeiro quadriénio, os seguin-

tes membros dos órgãos sociais:
Mesa da assembleia geral: presidente � Horácio de Faria Lages,

casado, residente na freguesia de Forjães, concelho de Esposende;
secretário � José Alves Moreira, casado, residente no lugar de
Cabedelo, freguesia de Darque, concelho de Viana do Castelo.

Conselho de administração: presidente � António Alves da Cunha;
vice-presidente � Valdemar Ferreira da Cunha; administrador �
Fernando da Cunha Rodrigues Guimarães.

Fiscal único: efectivo � Assunção, Oliveira e Cambão e Sá, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � António Adolfo
Rodrigues Leite Assunção, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

21 de Julho de 2004. � A Escriturária Superior, Rosa Maria Miranda
Rodrigues Baganha Figueiredo. 2003988467

VILA NOVA DE CERVEIRA

JOÃO REINALDO DA SILVA ALVES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 369; identificação de pessoa colectiva n.º 505632640;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/040729.
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Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Julho de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2005699489

LÍRIO TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 368; identificação de pessoa colectiva n.º 505623447;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/040729.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi registado
a dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 28 de Julho de 2004.

Conferida, está conforme o original.

28 de Agosto de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2005699462

EDMUNDO B. GOMES & ADELAIDE E. P. M. PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 86; identificação de pessoa colectiva n.º 502326921.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Conferida, está conforme o original.

13 de Julho de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim Domin-
gos Martins Conde Gonçalves. 2005699152

VILA REAL
CHAVES

CHAVESIDIS � SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 781/
951108; identificação de pessoa colectiva n.º 503513695.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2005347418

LUÍS & FERNANDO FERREIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1392;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/220704.

Certifico que entre:
1.º José Luís Vilela Ferreira, casado com Ana Martins Gonçalves Ferreira,

na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Santa Maria Maior,
concelho de Chaves, residente na Urbanização da Formiguinha, 8, 3.º, es-
querdo, em Chaves, com o número de identificação fiscal 201160927; e

2.º Manuel Fernando Vilela Ferreira, casado com Noémia Maria
Rodrigues Martins Ferreira, na comunhão de adquiridos, natural de
Chaves, onde reside no Bairro dos Aregos, Construções Sá Taqueiro,
bloco V, 1.º, direito, com o número de identificação fiscal 201160919,
foi constituída a sociedade comercial com a denominação em epígrafe,
que se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Luís & Fernando Ferreira �
Construções, L.da

2 � A sua sede é no Largo da Caneira, Rua da Carreira, freguesia
de Vale de Anta, concelho de Chaves.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, podendo ser estabelecidas filiais ou sucursais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção, ampliação, transfor-
mação e restauro de edifícios, revestimento de pavimentos e paredes,
pintura interior e exterior e a compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma ao sócio José Luís Vilela Ferreira
e outra ao sócio Manuel Fernando Vilela Ferreira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 250 000 euros na proporção das respec-
tivas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � A divisão e cessão de quotas a estranhos depende do consen-

timento da sociedade.
3 � É atribuído à sociedade, em primeiro lugar e aos sócios não

cedentes, em segundo, o direito de preferência em qualquer cessão
onerosa.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade fica a cargo da gerência.
2 � A gerência será remunerada ou não conforme vier a ser deli-

berado em assembleia geral.
3 � A gerência cabe a todos os sócios desde já nomeados gerentes.
4 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

necessária a intervenção de dois gerentes.
5 � Incluiu-se nos poderes de gerência o de compra e venda de

veículos automóveis.

Está conforme.

22 de Julho de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes da
Costa Machado de Moura. 2005347310

TEIXEIRA DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 410/
890822; identificação de pessoa colectiva n.º 502206748.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2002.

Está conforme o original.

30 de Julho de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2005347434

ANES DE AZEVEDO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 72/
610630; identificação de pessoa colectiva n.º 500021147.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2005347400

TONI & BRUNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1206/
020321; identificação de pessoa colectiva n.º 506000109.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 2003.

Está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � O Ajudante, José Luís Dias.
2005347426

MURÇA

SERURB (DOURO) � SERVIÇOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 115/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 504899155.
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Certifico que, em relação à sociedade acima mencionada, foi feita
a prestação de contas referentes ao ano de 2003.

Está conforme.

23 de Julho de 2004. � A Ajudante, Mariana Malheiro Vieira
Moreira. 2007837609

SERURB (DOURO) � SERVIÇOS URBANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Murça. Matrícula n.º 115/
000907; identificação de pessoa colectiva n.º 504899155; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 2 e 3/040702.

Certifico que, a sociedade em epígrafe, procedeu aos seguintes ac-
tos de registo:

Inscrição n.º 5.
Nomeação dos gerentes José Carlos Vaz Moreira e Luís Masiello

Ruiz (indicado), para o biénio de 2004-2005.
Data: 26 de Março de 2004.
Inscrição n.º 6.
Nomeação de secretário e suplente, para o biénio de 2004-2005:
Secretário: efectivo � Patrícia Maria Fernandes dos Santos, solteira,

maior; suplente � João Miguel Primo dos Santos Cabral, solteiro, maior.
Data: 26 de Março de 2004.

Está conforme.

14 de Julho de 2004. � A Ajudante, Mariana Malheiro Vieira
Moreira. 2007837587

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

QUINTA DA AVELEIRA, SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Marta de Penaguião.
Matrícula n.º 29/890718; identificação de pessoa colectiva
n.º 502190965; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/
040701.

Certifico narrativamente que, por escritura de 20 de Abril de 2004,
lavrada de fl. 111 a fl. 113, do livro de notas n.º 75-D, do Cartório
Notarial de Santa Marta de Penaguião, foi aumentado o capital social
da sociedade em epígrafe, para 82 336,48 euros, mediante o reforço
de 60 339,48 euros, em dinheiro, já entrado na caixa social, subscrito
proporcionalmente pelos sócios, do seguinte modo:

a) O sócio António José de Lemos Teixeira de Mesquita, com di-
nheiro próprio, 16 798,51 euros, em reforço da sua quota (bem pró-
prio), de 4874,25 euros, que passa a ser de 21 672,76 euros, manten-
do-se com o mesmo valor nominal a quota (bem comum), de
1250 euros;

b) O sócio Cândido José Teixeira de Mesquita, 15 084,87 euros,
em reforço da sua quota de 5499,25 euros, que passa a ser de
20 584,12 euros;

c) A sócia Maria Celeste de Lemos Mesquita Araújo, 15 084,87, em re-
forço da sua quota de 5499,25 euros, que passa a ser de 20 584,12 euros; e

d) A sócia Maria José Figueiredo Tomé de Mesquita, com dinheiro
próprio, 13 371,23 euros, em reforço da sua quota (bem próprio), de
4874,25 euros, que passa a ser de 18 245,48 euros.

Mais certifico que foi alterado o artigo 11.º, em consequência
do operado aumento de capital, o qual passa a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 11.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
82 336,48 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) António José de Lemos Teixeira de Mesquita, duas quotas, sen-
do uma no valor nominal de 21 672,76 euros (bem próprio) e outra
no valor nominal de 1250 euros (bem comum);

b) Cândido José Teixeira de Mesquita, uma quota no valor nomi-
nal de 20 584,12 euros (bem comum);

c) Maria Celeste de Lemos Mesquita Araújo, uma quota no valor
nominal de 20 584,12 euros (bem comum);

d) Maria José Figueiredo Tomé de Mesquita, uma quota no valor
nominal de 18 245,48 euros (bem próprio).

Certifico ainda que, ficou depositado na pasta respectiva o texto
completo do contrato alterado.

Conferida, está conforme.

28 de Julho de 2004. � O Segunda-Ajudante, José Ernesto Monteiro.
2001845200

VISEU
CASTRO DAIRE

SUPERMERCADO GANHA POUCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 115;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 2/20040727.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º da sociedade em epígrafe, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste em comércio a retalho de géneros alimen-
tícios e outros artigos não especificados; reparação e manutenção de
motores de veículos automóveis, motociclos, alfaias agrícolas e ven-
da de acessórios.

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2004943017

CINFÃES

AROUQUÊS TALHO, L.DA

Sede: Gralheira, Cinfães

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 229/
970804; identificação de pessoa colectiva n.º 503936197.

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

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 2/040726.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Julho de 2004.
Averbamento n.º 3 à descrição, apresentação n.º 2/040726.
Cancelada.

Conferida, está conforme o original.

29 de Julho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622370

PEREIRA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 473/
021206; identificação de pessoa colectiva n.º 505672790.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622400

TERRAPLANAGENS MONTEMURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 145/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502930039.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622419

ATLANTIS � LAVAGEM AUTOMÁTICA
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cinfães. Matrícula n.º 460/
020822; identificação de pessoa colectiva n.º 506272486.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 2003.

Está conforme.

29 de Julho de 2004. � A Conservadora Interina, Maria Manuel
Ferreira Campos Folhadela de Oliveira. 2005622397
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