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PARTE A

ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E RECREATIVA
S. TOMÉ

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 113 a fl. 114 do
livro de notas n.º 642-D, do 1.º Cartório Notarial de Guimarães, a cargo
da notária licenciada Maria Odete Freitas Ribeiro, foi constituída uma
associação denominada Associação Desportiva, Cultural e Recreativa
S. Tomé, com sede na Rua de Fertuínhos, 499, freguesia de Abação
(São Tomé), concelho de Guimarães.

A associação tem como objecto o fomento de práticas desportivas
e culturais para os mais jovens e população em geral, o fomento de
locais para as práticas desportivas e culturais e organização de activi-
dades recreativas para ocupação dos jovens nos tempos livres.

Podem ser associados todas as pessoas singulares ou colectivas que
adiram aos princípios orientadores e objectivos da Associação.

A qualidade de associados adquire-se por proposta de um associado
no pleno gozo dos seus direitos, submetida à aprovação da direcção.

Os associados que, por alguma forma, violem os presentes estatu-
tos, regulamentos ou deliberações dos órgãos sociais, ou os princípios
pelos quais se rege a Associação, ficam sujeitos às seguintes sanções
aprovadas em assembleia geral:

a) A repreensão;
b) Suspensão até um ano;
c) Exclusão.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 2004. � A Ajudante, Maria da Glória Salgado
Mendes. 3000156331

ASSOCIAÇÃO ROSA AZUL

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 106 a fl. 107, do
livro de escrituras diversas n.º 172-C, do 2.º Cartório Notarial do Porto,
a cargo do notário licenciado Aníbal Castro da Costa, foi constituída
uma Associação com a denominação em epígrafe, com sede na Rua
de Agostinho de Campos, 245, freguesia de Bonfim, concelho do
Porto, que durará por tempo indeterminado e tem por objecto:

a) A promoção dos direitos humanos e em especial a promoção da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres;

b) O desenvolvimento de estratégias e programas inovadores que
favoreçam os cidadãos portugueses ou de ascendência portuguesa, re-
sidentes e não residentes em Portugal;

c) A promoção do estatuto cultural, económico e social dos cida-
dãos portugueses ou de ascendência portuguesa, residentes e não resi-
dentes em Portugal;

d) A melhoria do acesso à educação, à saúde, à justiça, à cultura, à
ciência, ao emprego e qualificação profissional dos cidadãos portu-
gueses ou de ascendência portuguesa, residentes e não residentes em
Portugal;

e) A defesa, divulgação e promoção da língua e cultura portuguesa;

f) O incentivo da filantropia e do mecenato de indivíduos, organi-
zações e instituições a favor das comunidades portuguesas no mundo;

g) A aproximação de cidadãos portugueses ou de ascendência por-
tuguesa, residentes e não residentes em Portugal, em torno de patri-
mónios humanísticos, culturais e linguísticos comuns;

h) O desenvolvimento de projectos dirigidos a cidadãos não portu-
gueses legalmente residentes em Portugal.

Podem ser associados desta associação todas as pessoas que preen-
cham as condições de admissão constantes dos estatutos, dos quais
também constam as condições de perda de tal qualidade.

Está conforme e confere com o original na parte transcrita.

8 de Novembro de 2004. � O Notário, Aníbal Castro da Costa.
3000158878

ASSOCIAÇÃO SANTOMENSE PARA A INTEGRAÇÃO

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 2004, lavrada a
fl. 57 do livro de notas para escrituras diversas n.º 84-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 Santomense para a Integração.
Sede social: Rua da Madalena, 237, 3.º, direito, Lisboa.
Duração: tempo indeterminado.
Objecto: prestar serviços à comunidade santomense de natureza

jurídica, social, recreativa e informativa, promover o estatuto do
santomense na sociedade portuguesa, fomentar relações de amizade e
cooperação com entidades afins e promover actividades de investiga-
ção científica.

Órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

Forma de obrigar: a Associação obriga-se com as assinaturas de dois
membros da direcção, devendo uma delas ser a do presidente ou de
quem o substitua.

Está conforme o original.

A Ajudante, Maria José Félix Pontes. 3000159046

RANCHO FOLCLÓRICO DE ARNEIRO DAS MILHARIÇAS

Certifico que, por escritura de 19 de Novembro de 2004, exarada
de fl. 136 a fl. 138 v.º, do livro de notas n.º 260-F, do 1.º Cartório
Notarial de Santarém, a cargo da notária licenciada Maria Cândida
Filipe da Silva Neto Fernandes, foi constituída, por tempo indetermi-
nado, a associação denominada Rancho Folclórico de Arneiro das
Milhariças, com sede na Praça de 20 de Janeiro, no lugar e freguesia
de Arneiro das Milhariças, concelho de Santarém.

A associação tem por fim promover a desenvolvimento das acti-
vidades folclóricas da região, podendo no entanto dedicar-se a outras
actividades de natureza cultural ou recreativa.

São associados efectivos da associação:
a) Exclusivamente os componentes do rancho folclórico;
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b) Os indivíduos que não obedecendo às características periódicas
referidas na alínea anterior, por qualquer forma, colaborem nas acti-
vidades da associação, serão designados por associados auxiliares.

A admissão de associados é da competência da direcção.
A explusão será da competência da assembleia geral e verificar-se-

-á após processo disciplinar organizado.

Está conforme com o original e certifico que na parte omitida nada
há em contrário ou para além do que neste se narra ou transcreve.

19 de Novembro de 2004. � O Segundo-Ajudante, José Filipe Vieira
Reis. 3000160044

ASSOCIAÇÃO CASA DAS ARTES DE ARRAIOLOS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 71 a fl. 72 v.º,
do livro de notas n.º 49-D, do Cartório Notarial de Arraiolos, foi cons-
tituída uma Associação que se denomina Associação Casa das Artes
de Arraiolos, é uma associação cultural e artística, constituída por
tempo indeterminado, sem fins lucrativos e terá a sua sede provisória
na Rua do Outeiro de São Pedro, 3, na vila, freguesia e concelho de
Arraiolos, com o cartão provisório de identificação de pessoa colec-
tiva n.º P 506320723.

Poderão ser criadas, por deliberação da assembleia geral, outras
delegações.

A Associação poderá filiar-se ou estabelecer protocolos com orga-
nismos nacionais ou internacionais com objectivo afim.

A Associação tem por objecto promover, junto do público em geral,
todas as formas de música, dança, pintura, design de moda, fotogra-
fia, teatro, artes marciais, arte equestre e outras vertentes artísticas e
culturais, privilegiando o carácter educacional e social inerente a es-
tas actividades.

Constituem proveitos da Associação:
a) As jóias fixadas pela assembleia geral;
b) As contribuições extraordinárias;
c) Quaisquer subvenções, subsídios, doações, donativos ou legados

de que venha a beneficiar;
d) Receitas provenientes da organização de actividades e prestação

de serviços sem carácter lucrativo;
e) O produto de empréstimos contraídos.
Podem ser admitidos como associados, para além dos fundadores,

pessoas colectivas de direito público ou privado e pessoas singulares
que comunguem dos objectivos desta Associação.

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

Em tudo o que não estiver previsto nos presentes estatutos, aplica-se
o regime geral do direito de associação.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 3000160171

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA DO INSTITUTO
POLITÉCNICO DE BRAGANÇA

Certifico que, por escritura de constituição de associação, lavrada
no Cartório Notarial de Bragança, no dia 6 de Dezembro de 2004, a
fls. 95 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 204-D,
foi constituída uma associação, sem fins lucrativos, denominada As-
sociação Académica do Instituto Politécnico de Bragança, tem a sua
sede na Quinta de Santa Apolónia, freguesia da Sé, concelho de Bra-
gança, e tem por objecto:

1) Representar os estudantes de todas as escolas integradas no Ins-
tituto Politécnico de Bragança e defender os seus interesses;

2) Coordenar as actividades promovidas entre as diferentes associ-
ações de estudantes do Instituto Politécnico de Bragança;

3) Promover todas as iniciativas culturais, desportivas, recreativas
e pedagógicas destinadas aos alunos do Instituto Politécnico de Bra-
gança;

4) Apoiar as associações de estudantes nas iniciativas específicas
das suas atribuições, sempre que seja solicitada;

5) Estabelecer elos de ligação entre os órgãos centrais do Instituto
Politécnico de Bragança e as associações de estudantes das escolas;

6) Promover a formação física, intelectual, desportiva e cultural
dos estudantes, garantindo a ligação das escolas e do Instituto Poli-
técnico de Bragança à sociedade;

7) Promover a melhoria das condições dos estudantes, em particu-
lar dos economicamente mais desfavorecidos, de modo a que o ensi-
no seja acessível a todos;

8) Cooperar com outras organizações nacionais, estrangeiras ou
internacionais, cujos princípios não contrariem os da Associação
Académica do Instituto Politécnico de Bragança;

9) Contribuir para o incremento das actividades conducentes à
concretização de um ensino democrático e de qualidade;

10) Defender os princípios democráticos como garantes da liber-
dade, solidariedade e igualdade de oportunidades.

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

exclusão, constarão do referido regulamento interno.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Vilma da
Conceição da Silva. 3000161281

GIMNOCLUBE DA ESCOLA SALESIANA DE MANIQUE

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 84 a fl. 84 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 277-H, do 1.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro Belchi-
or, 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 dos Salesianos de Manique de Baixo, 2645-438, Alcabi-
deche, concelho de Cascais.

A Associação tem como fim principal promover o desenvolvimento
de actividades e desportos gímnicos desde os níveis de iniciação aos
de rendimento. Pretende que o exercício físico nos âmbitos do lazer,
saúde, entretêm, manutenção, tempos livres e condição física tenha
uma presença regular e importância capital para o desenvolvimento
humano, intelectual e cívico dos seus associados desde a nascença até
à terceira idade.

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

Podem ser associados todos os indivíduos admitidos pelos órgãos
da associação.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 2004. �  A Ajudante Principal, Isabel Maria
Brito da Costa Ferreira Grama. 3000161922

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E MUSICAL DE PAREDES

Certifico que, no Cartório Notarial de Paredes, a cargo da notária
licenciada Maria de Fátima Soares Vales Rodrigues Leal, por escritura
de 20 de Dezembro de 2004, exarada a fl. 121, do livro n.º 573-C,
aditam uma alínea d) ao artigo 4.º dos estatutos pelos quais a associ-
ação em epígrafe se rege, a qual fica com a seguinte redacção:

4.º

d) Só os sócios que tenham condições para se inscreverem no
INATEL e que sejam moradores no concelho de Paredes gozam dos
direitos e regalias dos Centros de Cultura e Desporto, nos termos do
artigo 5.º do Regulamento da Cultura e Desporto.

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

20 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão
Marques. 3000162455

ASSOCIAÇÃO DE AMBIENTE SAUDÁVEL DE VILAR

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 2004, de fl. 48
a fl. 49 do livro n.º 118-E, do Cartório Notarial de Tondela, foi cons-
tituída por tempo indeterminado, uma associação sob a designação de
Associação de Ambiente Saudável de Vilar, com sede no Carregueiro,
freguesia de Vilar de Besteiros, concelho de Tondela.

Esta Associação tem como objecto a preservação, conservação e
valorização do ambiente, do património natural, dos espaços de lazer
e recreio, dos recursos naturais e culturais, podendo ter como associ-
ados honorários e beneméritos as pessoas singulares ou colectivas que
tenham desenvolvido actividades de grande relevância para a ASV ou
para a defesa do ambiente, cujas condições de admissão, saída e exclu-
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são, bem como os direitos e obrigações dos mesmos são definidas pela
assembleia geral e pelo regulamento geral interno.

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

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Maria Inês Loureiro Dinis
dos Santos. 3000162481

ASSOCIAÇÃO DOS COMPROPRIETÁRIOS DO BAIRRO
DA ASSEICEIRA DE BAIXO

Certifico que, por escritura de 28 de Dezembro de 2004, lavrada a
fl. 52, do livro de notas n.º 246-B, foi constituída uma associação,
com a denominação em epígrafe, que durará por tempo indetermina-
do, sem fins lucrativos.

A Associação tem sede na Estrada da Ameixoeira, 45, 2.º, direito,
Lisboa.

O objecto social da Associação consiste na urbanização e protec-
ção do ambiente do Bairro da Asseiceira de Baixo, concelho de Pal-
mela.

Haverá duas categorias de associados:
a) Fundadores � todos os associados que tenham assinado a escri-

tura de constituição da Associação;
b) Efectivos � todos os subscritores da escritura de constituição

da Associação e os que forem admitidos como tal até à data da publi-
cação, e os que posteriormente vierem a ser admitidos com essa qualida-
de pela assembleia geral, sob proposta da direcção.

Os associados só poderão exercer os seus direitos após o pagamen-
to da jóia e desde que tenham as suas quotas em dia.

A qualidade de associado pode ser retirada àqueles que deixem de
cumprir os seus deveres estatutários ou que de algum modo lesem
gravemente o bom nome ou interesses da Associação.

28 de Dezembro de 2004. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 3000162650

CLUBE DE CAÇA E PESCA DA MURTOSA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada em 6 de Ja-
neiro de 2005, exarada a fls. 53 e seguintes do livro de notas para
escrituras diversas n.º 207-B, do Cartório Notarial da Murtosa, a car-
go da notária Paula Maria Macedo Mesquita Pires de Carvalho, fo-
ram alterados os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, com sede na freguesia e concelho da Murtosa, que passam
ser os seguintes:

Estatutos

CAPÍTULO I

Da associação, denominação, sede, fins
e composição

ARTIGO 1.º

A associação Clube de Caça e Pesca da Murtosa, designada abrevi-
adamente por A. C. C. P. M. é regida pelos presentes estatutos e re-
gulamento interno e tem a sua sede na vila da Murtosa, concelho de
Murtosa.

ARTIGO 2.º

A Associação tem por fim intensificar a formação cívica e ecoló-
gica dos caçadores, pescadores e proprietários agrícolas, defender a
fauna selvagem paisagística e piscícula; exercer todas as atribuições
que a lei lhe confere; acabar com as desigualdades e as violações na
actividade da caça e da pesca; ter e manter as melhores relações com
os agricultores e as associações ambientais; fomentar a caça e a pes-
ca, procedendo a repovoamentos; organizar batidas e montarias de
acordo com a lei e proceder à realização de provas desportivas.

ARTIGO 3.º

A associação Clube de Caça e Pesca da Murtosa será composta por
número indeterminado de associados � caçadores e pescadores �
residentes no concelho da Murtosa, podendo aceitar a candidatura de
pessoas residentes noutros concelhos, desde que seja feita a proposta
por qualquer um dos seus associados. A ordem das inscrições dará sem-
pre prioridade aos caçadores e pescadores residentes no concelho e só
depois aos residentes fora do concelho.

CAPÍTULO II

Dos sócios e sua classificação

ARTIGO 4.º

Os sócios dividem-se em três categorias: efectivos, beneméritos e
honorários.

§ único. Serão considerados sócios fundadores aqueles que hajam
contribuído para a fundação da associação.

ARTIGO 5.º

Os sócios efectivos são aqueles que contribuem para a associação
com o pagamento de jóia, quotas, um exemplar dos estatutos e a
aquisição do cartão de identificação de associado.

ARTIGO 6.º

Serão considerados sócios beneméritos os indivíduos que contribuam
para a associação com importâncias monetárias estipuladas pela direc-
ção e aprovadas por proposta desta à assembleia geral, ou que de qualquer
modo hajam contribuído de forma relevante para o desenvolvimento e
progresso da associação.

ARTIGO 7.º

Sócios honorários são os indivíduos, colectividades ou entidades,
sócios ou estranhos à associação, que a esta tenham prestado rele-
vantes serviços e que a assembleia geral, mediante proposta da direc-
ção, considere dignos desta distinção.

CAPÍTULO III

Dos sócios e sua admissão

ARTIGO 8.º

A admissão dos sócios será feita mediante proposta assinada por
qualquer sócio e pelo próprio, com a apresentação de duas fotografias
por parte do candidato.

§ único. As propostas serão sempre submetidas à aprovação da
direcção, e os candidatos a sócios têm o direito de recurso, para a
assembleia geral da associação, quando lhe for negada a sua admissão.

ARTIGO 9.º

O sócio que se atrase no pagamento das suas quotas em mais de 12
meses, sem justificação aceitável, será excluído da associação, depois
de avisado por escrito, em carta registada, pela direcção, para satisfa-
zer o pagamento no prazo de 30 dias.

ARTIGO 10.º

 A exclusão de um sócio por outros motivos tem de ser aprovada
em assembleia geral com o mínimo de dois terços dos votos dos as-
sociados presentes, depois de elaborado o processo disciplinar.

ARTIGO 11.º

A readmissão de sócios obedece às mesmas exigências da sua admissão.
§ único. Os sócios excluídos nos termos do artigo 9.º ficam sujeitos

ao pagamento das quotas em atraso, que determinaram a sua exclu-
são, sendo porém dispensados de pagamento de jóia.

CAPÍTULO IV

Dos sócios e seus deveres

ARTIGO 12.º

São deveres dos sócios:
1 � Satisfazer a quota mensal.
2 � Cumprir os estatutos, deliberações da assembleia geral, e reso-

luções da direcção ou dos seus delegados.
3 � Contribuir directa ou indirectamente para o progresso da as-

sociação, aceitando os cargos para que forem eleitos, comparecendo
às assembleias gerais, e sugerindo tudo o que acharem por convenien-
te de interesse para a associação.

ARTIGO 13.º

Todos os sócios têm o dever:
1 � De se munirem de todos os documentos legalmente exigíveis

aquando do exercício do acto venatório e ou piscatório.
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2 � De cumprir a lei da caça ou pesca, bem como os estatutos,
relativamente ao exercício do acto venatório ou piscatório.

CAPÍTULO V

Direito dos sócios

ARTIGO 14.º

São direitos dos sócios:
1 � Frequentar a sede.
2 � Exercer o acto venatório em zonas autorizadas e consignadas

pela lei, ou em zonas demarcadas pela associação, no caso de defesa
das espécies cinegéticas.

3 � Tomar parte em concursos ou provas desportivas organiza-
dos pela associação.

4 � Assistir às assembleias gerais, votar e ser eleito para qualquer
cargo dentro da associação.

5 � Requerer a realização de uma assembleia geral extraordinária
nos termos previstos do artigo 26.º

§ único. Os sócios beneméritos e honorários são dispensados do
pagamento de quotas, sendo contudo facultativa a sua contribuição.

CAPÍTULO VI

Das penalidades

ARTIGO 15.º

O sócio que infringir o estatuto fica sujeito às seguintes penalidades:
a) Advertência;
b) Repreensão por escrito;
c) Exclusão.
§ único. As duas primeiras penas serão aplicadas pela direcção e a ter-

ceira será proposta à assembleia geral pela direcção da associação, caben-
do àquela a decisão final.

ARTIGO 16.º

De qualquer penalidade aplicada pela direcção cabe recurso para a
assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Do fundo social e receitas

ARTIGO 17.º

O fundo social será constituído por bens móveis e imóveis que a
associação possua ou venha a possuir.

ARTIGO 18.º

1 � Os rendimentos da associação são divididos em receitas ordi-
nárias e extraordinárias.

§ único. Constituem receitas ordinárias e da associação:
a) Jóias, quotas, pagamento do exemplar do estatuto, cartão de

identificação de sócio;
b) Juros e rendimentos de quaisquer valores da associação.
2 � Constituem receitas extraordinárias da associação:
a) Os donativos em dinheiro;
b) Quaisquer receitas obtidas por angariação ou peditório;
c) Quaisquer receitas obtidas por provas desportivas, encontros

recreativos, organizações de batidas e montarias, largadas de perdizes
e faisões, leilões de troféus de caça das batidas montarias, ou outras
relacionadas com estas actividades.

CAPÍTULO VIII

Dos corpos gerentes e das eleições

ARTIGO 19.º

A associação realiza os seus fins por intermédio dos corpos geren-
tes, que são os seguintes:

Assembleia geral;
Direcção;
Conselho fiscal.

ARTIGO 20.º

Os corpos gerentes serão eleitos por um período de dois anos, em
reunião ordinária da assembleia geral.

ARTIGO 21.º

É permitida a reeleição e nenhum sócio poderá ser eleito para mais
de um cargo nos corpos gerentes.

ARTIGO 22.º

As eleições para os corpos gerentes são feitas por listas a apresen-
tar pelos sócios e a votação das listas será por escrutínio secreto e
por maioria simples de votos. O presidente da mesa geral, após as
eleições, fixará o dia e a hora para a tomada de posse dos cargos,
devendo a mesma efectuar-se no prazo máximo de 15 dias.

CAPÍTULO IX

Da assembleia geral

ARTIGO 23.º

A assembleia geral é convocada com uma antecedência mínima de
15 dias, por meio de um anúncio, fixado na sede da associação, e de
carta escrita enviada a todos os associados nos termos do
artigo 174.º do Código Civil.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral poderá funcionar com qualquer número de sóci-
os, tendo porém em conta o disposto no artigo 175.º do Código Civil.

§ único. As decisões da assembleia geral ficarão consignadas num
livro de actas.

ARTIGO 25.º

A mesa da assembleia geral compor-se-á de um presidente, 1.º e
2.º secretários, eleitos em assembleia geral.

§ único. Não comparecendo os membros da mesa geral serão estes
nomeados na ocasião.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral reunir-se-á ordinariamente uma vez em cada ano,
entre os dias 1 e 31 de Março, para apresentação, discussão e vota-
ção do relatório e contas da direcção, procedendo-se em seguida, em
caso de eleições, à eleição dos novos corpos gerentes.

§ único. A assembleia geral extraordinária será efectuada quando
requerida pela direcção ou por um grupo de pelo menos 10 sócios em
pleno uso dos seus direitos.

ARTIGO 27.º

Compete à assembleia geral fixar e alterar as importâncias das jói-
as, quotas e quaisquer outras contribuições dos sócios.

CAPÍTULO X

Da direcção

ARTIGO 28.º

A associação será administrada por uma direcção, eleita em assem-
bleia geral, composta por um presidente, um vice-presidente, um te-
soureiro, dois secretários e dois vogais.

ARTIGO 29.º

À direcção compete:
a) Dirigir, administrar e zelar pelos interesses da associação;
b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamento interno e as

deliberações da assembleia geral;
c) Admitir os sócios efectivos e propor à assembleia geral, a no-

meação dos sócios beneméritos e honorários;
d) Punir os sócios efectivos e propor à assembleia geral a sua ex-

clusão, quando não tenha poderes para o fazer;
e) Requerer ao presidente da assembleia geral a convocação de uma

assembleia geral extraordinária, quando a julgue necessária.
f) Organizar o relatório anual da associação para ser presente à

discussão e votação na assembleia geral ordinária, compreendendo o
balanço e demonstração das receitas e despesas.

ARTIGO 30.º

A direcção é responsável pelos seus actos e decisões sendo os seus
membros responsáveis individualmente pelos actos praticados no
exercício de funções especiais que lhe tenham sido atribuídas, a asso-
ciação assumirá toda a responsabilidade, logo que a assembleia geral
sancione os mesmos actos.
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ARTIGO 31.º

A direcção por convocação do presidente, reúne periodicamente
quantas vezes as necessidades da associação assim o exigirem, tendo
pelo menos uma reunião mensal.

§ único. As resoluções, salvo nos casos previstos no artigo 176.º do
Código Civil, são válidas por maioria de votos e serão exaradas em
actas escritas no livro de actas da direcção, e assinadas por todos os
membros presentes às reuniões.

ARTIGO 32.º

Ao presidente da direcção compete:
a) Presidir às sessões da direcção com direito a voto, e, em caso de

empate, usar ainda o voto de qualidade;
b) Convocar as sessões da direcção;
c) Representar a associação em actos oficiais ou designar quem o

substitua;
d) Assinar todas as actas da direcção e rubricar todos os livros de

tesouraria;
e) Assinar diplomas e cartões de identificação de sócio;
f) Assinar com o tesoureiro ordens de pagamento ou actos com

elas relacionados.
ARTIGO 33.º

Aos secretários compete:
a) Assinar e pôr em dia os contactos por correspondência da asso-

ciação;
b) Assinar ordens de pagamento com o presidente e fiscalizar a

cobrança dos rendimentos;
c) Organizar os balanços anuais e demonstração de contas de recei-

ta e de despesa da Associação;
d) Satisfazer as despesas autorizadas;
e) Assinar o recibo das jóias e do exemplar dos estatutos.

CAPÍTULO XI

Do conselho fiscal

ARTIGO 34.º

O conselho fiscal é constituído por:
Um presidente.
Dois vogais.

ARTIGO 35.º

São atribuições do conselho fiscal:
a) Fiscalizar as contas;
b) Dar parecer sobre relatório de contas;
c) Pedir a convocação da assembleia geral quando o julgar necessá-

rio;
d) Assistir às reuniões da direcção sempre que o entenda.

CAPÍTULO XII

Das disposições gerais

ARTIGO 36.º

A associação só poderá ser dissolvida por dificuldades insuperáveis e
em assembleia geral, especialmente convocada para esse fim, por reso-
lução tomada por dois terços dos seus sócios filiados (artigo 175.º do
Código Civil).

ARTIGO 37.º

No caso da dissolução da associação as medalhas e demais troféus
conquistados pela associação Clube de Caça e Pesca da Murtosa, serão
entregues à autoridade do concelho para património da mesma.

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2005. � A Notária, Paula Maria Macedo Mesquita
Pires de Carvalho. 3000162652

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DOS AMIGOS DE PENICHE

Certifico que, narrativamente, e nos termos do artigo 168.º, n.º 2,
do Código Civil, no Cartório Notarial de Peniche, a cargo do notário

Jorge Artur de Oliveira Lopes, no livro de notas n.º 200-D, de fl. 43
a fl. 44, se encontra exarada uma escritura de alteração parcial do
pacto social, com data de 7 de Janeiro de 2005, a Associação de
Caçadores e Pescadores dos Amigos de Peniche, com sede no Largo
do Professor Manuel Tavares Santos Lima, sem número de polícia,
na vila e freguesia de Serra de El-Rei, concelho de Peniche, número
de identificação de pessoa colectiva 502697652, com a caracteriza-
ção jurídica de associação e actividade principal 949010, constituída
por escritura pública lavrada neste mesmo Cartório, a fls. 31 v.º e
seguintes, do respectivo livro de notas n.º 35-C, em execução da de-
liberação tomada em assembleia geral de 7 de Agosto de 2004, alte-
rou o objecto, substituindo, em consequência, a redacção do
artigo 2.º do pacto social, pela seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem por objectivo atingir uma melhor e mais
intensiva utilização dos povoamentos florestais a fim de fomentar e
proteger a caça e as espécies cinegéticas e piscícolas e tudo mais que
não for contrário à lei.

2 � Aquele objectivo que se propõe compreende nomeadamente:
a) Fomentar a actividade recreativa e formativa dos caçadores,

contribuindo para o fomento dos recursos cinegéticos e para a práti-
ca ordenada e melhoria do exercício da caça;

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

c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-
dentes à apresentação dos candidatos a 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;

f) Criar quaisquer outras secções desportivas culturais e ecológicas;
g) Criar a secção de armeiro dentro das normas legais.

7 de Janeiro de 2005. � A Primeira-Ajudante, Zélia Maria Rosa
Duarte Mateus. 3000162757

ASSOCIAÇÃO DE COMPROPRIETÁRIOS DO PRÉDIO
MISTO, SITO NO MONTE DA VINHA

Certifico que, por escritura de 17 de Novembro de 2004, exarada
a fls. 52 e seguintes do livro n.º 222-I de escrituras diversas, do 2.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo da notária licenciada Júlia Maria
Mateus da Silva, foi constituída a associação com a denominação de
Associação de Comproprietários do Prédio Misto, Sito no Monte da
Vinha, tem a sua sede na Rua da Fonte da Contenda, 18, rés-do-chão,
direito, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal, sendo uma insti-
tuição particular, sem fins lucrativos e de duração indeterminada, tem
como objectivo criar as indispensáveis condições para, junto das au-
toridades competentes e em representação dos seus associados, se
proceder à urbanização do prédio misto e ainda a obras de beneficia-
ção das construções existentes.

Os sócios da Associação serão todas as pessoas singulares ou colec-
tivas que tendo adquirido ou venham a adquirir avos indivisos, no prédio
misto, sito no Monte da Vinha, em Almograve, freguesia de São Sal-
vador, concelho de Odemira, tenham como objectivo urbanizar os
referidos avos indivisos. Haverá as duas categorias de sócios, funda-
dores e efectivos.

São sócios fundadores todos os proprietários que participem na
constituição da Associação.

São sócios efectivos os que, sendo proprietários, se associem após
a constituição da Associação.

A exclusão dos sócios é da competência da assembleia geral.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Helena Maria Martins
Gonçalves. 3000162830

 ACSB � ASSOCIAÇÃO CAVALEIROS DE S. BRÁS

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2005, lavrada a
fls. 19 e seguintes do livro n.º 253-L de escrituras diversas, do Cartó-
rio Notarial da Amadora, a cargo do notário licenciado Nuno Manuel
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Santos Louro, foi constituída a associação denominada ACSB � As-
sociação Cavaleiros de S. Brás e tem a sua sede à Praceta de Alexan-
dre Cabral, 6, rés-do-chão, direito, na freguesia de São Brás, concelho
da Amadora.

É constituída por tempo indeterminado e sem fins lucrativos.
A Associação tem por objecto o desenvolvimento de actividades

culturais, recreativas, desportivas e sociais, designadamente promo-
ver e apoiar as acções de formação e de divulgação no âmbito da
música, educação, recreio, desporto e cultura de modo a enriquecer o
saber e a arte da população em geral.

Organizar festivais de música, dança, teatro e outras expressões
artísticas, dentro de âmbito do seu objecto.

Organizar encontros, conferências, colóquios e seminários.
Participar em acções nacionais e internacionais que se realizem no

âmbito das actividades que constituem o seu objecto.
Desenvolver e promover grupos de danças, cantares, desportos e

outros.
Exercer quaisquer outras actividades mediante o acordo da assem-

bleia geral e que se incluam no âmbito das atribuições da Associação.
A competência e forma de funcionamento da assembleia geral são

as prescritas nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente nos
artigos 171.º a 179.º do Código Civil.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000163034

CENTRO SOCIAL DE SANTA ANA DE VIMIEIRO

Alteração de estatutos

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fl. 38 do li-
vro de notas n.º 516-H, do 1.º Cartório Notarial de Braga, a cargo do
notário licenciado Rodrigo António Prieto da Rocha Peixoto, foram
alterados os estatutos da associação Centro Social de Santa Ana de
Vimieiro, com sede no lugar de Santa Cruz de Cima ou Souto, fregue-
sia de Vimieiro, concelho de Braga.

3 de Dezembro de 2004. � O Ajudante Principal, José da Costa
Fernandes. 3000163251

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES LADEIRAS DO TEJO

Extracto

Certifico, narrativamente, que, no dia 10 de Janeiro de 2005, a
fl. 60 do livro n.º 134-F de notas para escrituras diversas do Cartório
Notarial de Azambuja, a cargo do notário Paulo Fernando Nunes
Alves, foi constituída uma associação sem fins lucrativos denominada
Associação de Caçadores Ladeiras do Tejo, com sede no citado Bair-
ro da Ónia, Zona 1, Rua 1, lote 23, rés-do-chão, freguesia e concelho
de Azambuja, com início a partir da data da sua constituição, por tem-
po indeterminado, e tem por objecto, o fomento, ordenamento e
exploração da caça, administração de zonas de caça associativa e
promoção de actividades recreativas, visando sempre a protecção,
conservação e fomento da fauna cinegética e uma racional adminis-
tração da caça.

Podem ser admitidos como associados efectivos os indivíduos que
sejam titulares de carta de caçador válida.

Excepcionalmente, podem ser admitidos como associados efecti-
vos, indivíduos não titulares de carta de caçador, nas condições que
vierem a ser definidas pela assembleia geral.

Perdem a qualidade de associado:
Os que sofram condenação judicial transitada em julgado com ori-

gem na prática de algum crime relacionado com o exercício da caça.
Os que sejam condenados por alguma contra-ordenação da caça

cometida dentro das zonas de regime cinegético especial administra-
das pela Associação;

Os que devam quaisquer quantias à Associação e que, notificados
para efectuar o pagamento, por carta registada, o não façam nos
15 dias seguintes ao do registo;

Os que tenham comportamento gravemente contrário aos estatu-
tos ou que desprestigie a Associação, perturbe o seu normal funciona-
mento ou seja lesivo dos interesses associativos;

Os que infrinjam, de forma grave, as regras que vigorem nas zonas
de regime cinegético especial ou nos campos de treino de tiro e de
cães de caça, administrados pela Associação.

As causas de perda da qualidade de associados previstas nas
alíneas a), b) e c) do número anterior operam automaticamente,

verificando-se a extinção do direito a partir da data da verificação
dos factos correspondentes.

A perda da qualidade de associados prevista nas alíneas d) e e) do
n.º 1, constitui matéria da responsabilidade exclusiva da direcção ten-
do, no entanto, de ser precedida de processo disciplinar.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, Maria do Céu Lambéria de
Sousa Coito Vitorino da Costa. 3000163257

OS FARIZEUS � ASSOCIAÇÃO DE CAÇA
DE VENTOSELO

Certifico que, por escritura de 12 de Janeiro de 2005, lavrada de
fl. 39 a fl. 40 v.º  do livro de notas para escrituras diversas n.º 72-D,
do Cartório Notarial de Mogadouro, foi realizada a escritura de alte-
ração de estatutos da associação com a denominação de Os Farizeus �
Associação de Caça de Ventoselo, com sede na freguesia de Ventose-
lo, concelho de Mogadouro, quanto aos seus artigos 1.º, 2.º e 3.º,
aditando-lhe ainda o artigo 8.º,  que passam assim a ter a seguinte
nova redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a denominação de Os Farizeus � Associação
de Caça de Ventoselo, com sede na freguesia de Ventoselo, concelho
de Mogadouro, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como objecto, gerir zonas de caça de interesse
associativo ou particular na gestão de zona de caça de interesse naci-
onal ou municipal. Para a realização do referido objecto propõe-se
prosseguir os seguintes fins:

a) Finalidade recreativa e formativa dos caçadores, contribuindo
para o fomento dos recursos cinegéticos, para a prática ordenada e
melhoria do exercício de caça;

b) Fomentar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre caça;
c) Promover ou apoiar cursos ou outras acções de formação ten-

dentes à representação dos candidatos associados aos exames para a
obtenção de carta de caçador;

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

ARTIGO 3.º

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

§ único. Para validamente obrigar a Associação são necessárias as
assinaturas conjuntas de dois directores.

ARTIGO 8.º

Constituem receitas da Associação a jóia inicial e as quotas dos
associados e quaisquer donativos ou subsídios que lhe sejam atribuídos.

§ único. Fica desde já fixado o montante de setenta e cinco euros
para jóia inicial, e de setenta e cinco euros a quotização anual para os
filhos da terra, e de trezentos euros a quotização anual para os não
filhos da terra, podendo estes valores ser actualizados e ou alterados
a todo o tempo por deliberação de assembleia geral.

Está conforme o original, na parte transcrita.

12 de Janeiro de 2005. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000163260

GRUPO DESPORTIVO RECREATIVO E CULTURAL
PONTERROLENSE

Certifico que, por escritura de 14 de Janeiro de 2005, lavrada a
fls. 93 e seguintes do livro de notas n.º 508-E, do 1.º Cartório Nota-
rial de Torres Vedras, a cargo da notária Maria Madalena Marques de
Magalhães, a associação, fundada em 1 de Janeiro de 1941, com a
denominação em epígrafe, com os estatutos aprovados por despacho
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de 18 de Fevereiro de 1970, pelo Instituto de Desporto de Portugal,
altera a redacção dos artigos 1.º a 22.º, eliminando os artigos 23.º
a 54.º, tem a sua sede no Largo de Luís de Camões, no lugar e fregue-
sia de Ponte do Rol, concelho de Torres Vedras, a qual durará por
tempo indeterminado. Tem por fins, a prática de educação física e
dos desportos incluindo os de competição e bem como promover ainda
o desenvolvimento de actividades culturais, humanitárias e recreati-
vas, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento físico e moral dos
seus associados e da população em geral, do lugar e freguesia de Ponte
do Rol.

A associação admite dois tipos de sócios: sócios efectivos e sócios
honorários.

Podem ser sócios efectivos pessoas singulares ou colectivas, que
sejam admitidas por solicitação ou proposta através de fichas de ins-
crição, onde serão devidamente identificados, sendo sua admissão da
competência da direcção. A qualidade de sócio honorário será atribu-
ída a pessoas singulares ou colectivas, que por serviços, actos, acções,
ou valias prestadas ou realizadas em prol do clube seja essa qualidade
reconhecida e aprovada por maioria, em assembleia geral. Os associ-
ados poderão ser exonerados, demitidos ou excluídos, mediante pro-
posta fundamentada pela direcção e aprovada em assembleia.

Está conforme ao original.

14 de Janeiro de 2005. � A Segunda-Ajudante, Maria Lúcia Vieira
Martinho. 3000163403

 GRUPO FOLCLÓRICO E ETNOGRÁFICO
DE MACINHATA DO VOUGA

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de Albergaria-
-a-Velha, a cargo da notária licenciada Joana Isabel de Matos Cabral,
de fl. 25 a fl. 26 do livro de notas para escrituras diversas n.º 400-E,
se encontra exarada a escritura de alteração parcial de estatutos da
associação denominada Grupo Folclórico e Etnográfico de Macinhata
do Vouga, com data de 14 de Janeiro de 2005, na qual foram altera-
dos o n.º 2 do artigo 22.º e os n.os 2 e 3 do artigo 28.º dos estatutos
da dita associação.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2005. � A Notária, Maria da Graça Ramalho
Mendes Cardoso Marques. 3000163416

ASETEL � ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO EM TEMPOS
LIVRES

Certifico que, por escritura datada de hoje, exarada de fls. 52 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 297-C, do
Cartório Notarial de Soure, a cargo da notária Celeste Maria Rainho
de Jesus Pita, foi constituída a associação em epígrafe, denominada
ASETEL � Associação de Educação em Tempos Livres, pessoa co-
lectiva n.º P 507143213, com sede na Rua da Escola, no lugar de
Salgueiro, freguesia de Pelariga, concelho de Pombal, sem fins lucra-
tivos, que durará por tempo indeterminado a contar desta data, a qual
tem por objecto ocupação de tempos livres e apoio social.

Está conforme.

3 de Dezembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, António de Jesus
Neto. 3000163628

 ASSOCIAÇÃO DE DEFESA E APOIO DA VIDA
LEIRIA

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada no dia 17 de
Janeiro de 2005, e exarada a fls. 1 v.º e seguintes do respectivo livro
de notas n.º 319-D, do 2.º Cartório Notarial de Leiria, foi constituída
uma associação denominada de Associação de Defesa e Apoio da
Vida � Leiria, com sede na Avenida do Marquês de Pombal, lote 3,
8.º, esquerdo, em Leiria, sendo o objecto social o apoio à família,
assim como a defesa e promoção da vida humana e da dignidade da
mulher.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2005. � A Ajudante Principal, em exercício,
Isabel Maria Carvalho dos Reis Esperança. 3000163631

ASSOCIAÇÃO DE APOIO A FAMÍLIAS CARENCIADAS
DE LEIRIA-FÁTIMA

Certifico que, por escritura de 27 de Dezembro do ano findo, exa-
rada a fls. 73 v.  do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-H
do 2.º Cartório Notarial de Leiria, foram alterados os estatutos da
associação denominada Associação de Apoio a Famílias Carenciadas
de Leiria-Fátima, com sede na Estrada Principal, Largo da Escola
Primária, freguesia de Parceiros, concelho de Leiria, quanto ao n.º 2,
do artigo 1.º, n.º 1 do artigo 3.º, n.º 2 do artigo 4.º, alínea e) do n.º 3
do artigo 5.º, n.º 1, alínea a) do n.º 4 e n.º 5 do artigo 6.º, alínea c) do
n.º 1 do artigo 10.º,  n.º 1 do artigo 12.º, n.º 1 do artigo 13.º, a alínea m)
do artigo 22.º, n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 26.º, alíneas e) e g) do n.º 1,
a), b) e c) do n.º 3 e n.º 6, todos do artigo 27.º, e as alíneas a) e b) do
n.º 1

Está conforme.

27 de Dezembro de 2004. � A Ajudante, Isabel Maria Carvalho
dos Reis Esperança. 3000163632

ASSOCIAÇÃO REGIONAL DE YOGA
GALAICO-DURIENCE E GRANDE PORTO

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2005, exarada a
fl. 21 do livro de notas para escrituras diversas n.º 353-F do 2.º Car-
tório Notarial do Barreiro, a cargo da notária Luísa Maria Martinho
de Almeida Antunes de Sousa, foi constituída uma associação filosó-
fica e cultural sem fins lucrativos e religiosos e de âmbito regional
com a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Camões, Edi-
fício Camões, 115, 2.º, sala 12, freguesia de Ildefonso, concelho do
Porto, da qual consta o seguinte:

Denominação: Associação Regional de Yoga Galaico-Durience e
Grande Porto.

Sede social: Rua de Camões, Edifício Camões, 115, 2.º, sala 12,
freguesia de Ildefonso, concelho do Porto.

Fins � A associação tem por objecto:
Preservar, promover o ensino e a divulgação, apenas e somente do

yoga primordial: quando o yoga e o sámkhya eram uma só filosofia
completa, cosmogénica, antropogénica, e de sabedoria total do ser
humano, conferindo-lhe uma dimensão cósmica; yoga de raiz drávida
e proto ariana, que confere ao ser humano a sua verdadeira dimensão
cósmica;

Respeitar sempre os princípios filosóficos do yoga primordial e
ancestral baseado nos três pilares: respeito pelo sistema filosófico;
pelo áshram � o local da prática filosófica; e pela alta condução fi-
losófica do mestre.

Evidenciar sempre que o yoga é uma filosofia aplicada � prática.
Promover a divulgação dos símbolos do yoga primordial.
Admissão � associados:
Serão membros da associação regional todos os directores de cen-

tros de yoga-áshrama, da Região da Associação Regional que respei-
tem estes princípios filosóficos, os estatutos, o regulamento interno
e a condução filosófica do grande mestre de yoga, Sat Guru Jorge Veiga
e Castro.

Existem dois tipos de membros:
a) Associados � que têm todos os direitos e que estão divididos

pelas categorias de:
1) Directores de Centros: magníficos, mestres, culturais e chela

(titulo atribuído � e que pode ser retirado pelo mestre Sat Guru Jorge
Veiga e Castro).

2) Aspirantes � que não têm nenhum direito, com excepção de
apoio filosófico, mas têm todos os deveres filosóficos contidos nos
estatutos, estão sob observação por tempo indeterminado, enquanto
aspiram à filiação.

Os membros associados só o poderão ser depois da aprovação do
Mestre Sat Guru e se filiados à Associação Lusa de Yoga; e só se
manterão como membros enquanto mantiverem essa filiação e res-
peitarem a formação profissional e as respectivas actualizações de
formação, ambas ministradas pelo mestre Sat Guru Jorge Veiga e Cas-
tro.

Exclusão: Qualquer grave desrespeito pelos estatutos, por parte dos
seus membros (com excepção dos titulares dos órgãos da associação),
implica a sua suspensão pronta e subsequente demissão, as quais só
poderão ser exaradas pelo mestre Sat Guru.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2005. � A Ajudante, Maria Begonha de Sousa
Mestre. 3000163714
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 CORAL POLIFÓNICO CANTATE IUBILO

Certifico, narrativamente, que, no Cartório Notarial de Albergaria-
-a-Velha, a cargo da notária licenciada Joana Isabel de Matos Cabral,
de fl. 67 a fl. 73 do livro de notas para escrituras diversas n.º 400-E
do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, encontra-se exarada uma
escritura, com data de 19 de Janeiro de 2005, na qual foi constituída,
por tempo indeterminado, a contar desta data, uma associação, sem
fins lucrativos, com a denominação de Coral Polifónico Cantate Iu-
bilo.

A Associação tem a sua sede na Rua de Lagares, 4, freguesia de
Barrô, concelho de Águeda, tendo por objecto a promoção e desen-
volvimento de acções culturais e recreativas, sem fins lucrativos.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2005. � A Notária, Joana Isabel de Matos
Cabral. 3000163719

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO JARDIM DE INFÂNCIA

DA QUINTA DO SOL

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim de
Infância da Quinta do Sol, também designada abreviadamente por
Associação, congrega e representa pais e encarregados de educação
do Jardim de Infância da Quinta do Sol � Valbom.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

A Associação tem a sua sede social no Jardim de Infância da Quin-
ta do Sol, na freguesia de Valbom, concelho de Gondomar.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

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

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

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

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

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

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados da Associação os pais e os encarregados de educa-
ção dos alunos matriculados no Jardim de Infância da Quinta do Sol �
 Valbom e que voluntariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

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

Associação.
ARTIGO 9.º

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

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

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

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

agrupamento a que o jardim pertence.

ARTIGO 10.º

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

tar matriculados no jardim;
b) Os que o solicitem por escrito;
c) Os que infringirem o que se encontra estabelecido nos presentes

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

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da Associação de Pais do Jardim de Infância da
Quinta do Sol � Valbom a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

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

ARTIGO 14.º

a) A mesa geral terá um presidente, um vice-presidente e um se-
cretário.

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

ARTIGO 15.º

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 16 de Fevereiro de 2005 3418-(11)

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

ARTIGO 16.º

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

ARTIGO 17.º

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

ARTIGO 18.º

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

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

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

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

apreciação.
ARTIGO 19.º

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

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

ARTIGO 20.º

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

ARTIGO 21.º

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

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

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

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

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

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

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 24.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

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

ARTIGO 26.º

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

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assem-
bleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 29.º

O ano social da Associação corresponde ao período que decorre
entre as duas assembleias gerais ordinárias.

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

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

Conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.)  3000164390

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA E. B.1/JARDIM DE INFÂNCIA

DA VALA DO CARREGADO

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da E. B.1/Jar-
dim de Infância da Vala do Carregado, concelho de Vila Franca de
Xira, é uma instituição dotada de personalidade jurídica com a admi-
nistração e funcionamento autónomos, regendo-se pelos presentes
estatutos e demais legislação aplicável, designadamente aquela que
emana do Decreto-Lei n.º 372/90, de Novembro, e do Despacho
n.º 239/ME/93.

A Associação tem a sua sede nas instalações da Escola E. B.1/Jar-
dim de Infância da Vala do Carregado.

ARTIGO 2.º

Fins

Em obediência aos princípios para que foi criada, a Associação visa
sobretudo, através da cooperação entre os seus membros e as estrutu-
ras oficiais do ensino, a procura de melhores soluções para a resolu-
ção de problemas que afectam a educação e o ensino de todos os
educandos, não sendo constituída com fins lucrativos.

ARTIGO 3.º

Atribuições

A Associação tem como atribuições predominantes as seguintes:
a) Participar activamente com os órgãos de gestão da Escola ou

outras entidades competentes na defesa dos interesses dos alunos e da
qualidade do processo ensino/aprendizagem;
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b) Contribuir para a definição dos programas e linhas gerais
relativas à política da educação e vida escolar, sugerindo solu-
ções e colaborando em projectos afins, junto de entidades com-
petentes;

c) Integrar e participar nas reuniões dos órgãos de gestão da Esco-
la, nos casos e nos termos legalmente previstos;

d) Promover e colaborar com a Escola, em actividades extra-
-escolares ou de natureza social, conducentes à realização de uma
educação integral;

e) Estimular a participação dos pais ou encarregados de educação
nos meios oficiais e na vida da Associação;

f) Assegurar uma gestão correcta dos seus fundos;
g) Promover contactos e colaborar com associações congéneres,

podendo filiar-se em estruturas federativas.

ARTIGO 4.º

Fundos

Os fundos da Associação serão constituídos pelas quotas dos asso-
ciados, bens angariados ou outros que lhe sejam atribuídos. No entan-
to, a Associação obriga-se a abrir conta numa instituição bancária em
nome da mesma, com a intervenção do presidente, do tesoureiro e do
secretário, obrigando sempre a duas assinaturas sendo a do tesoureiro
obrigatória.

ARTIGO 5.º

Dissolução

a) A dissolução da Associação só poderá ser deliberada, com o voto
favorável de três quartos do número de todos os associados presentes,
em assembleia geral convocada para o efeito.

b) Por encerramento dos estabelecimentos de ensino.
c) Cabe à assembleia geral decidir sobre o destino dos bens, deven-

do estes, exclusivamente, reverter a favor da escola/jardim que com-
põem esta Associação.

CAPÍTULO II

Dos Associados

ARTIGO 6.º

Quem pode ser sócio

1 � Admissão:
a) São admitidos os pais e encarregados de educação dos alunos que

frequentem a escola, em cada ano lectivo;
b) As inscrições e pagamento da quota serão feitos no acto da

matrícula dos seus filhos ou educandos, ou posteriormente em casos
excepcionais à direcção da Associação, sendo o valor da quota fixado
em assembleia geral.

2 � Demissão:
a) Perdem a qualidade de associados quando os seus filhos ou edu-

candos deixem de frequentar estes estabelecimentos de ensino e ainda
por proposta da direcção, sancionada em assembleia geral.

b) Se os associados exercerem funções na Associação, deverão pedir
a demissão com a antecedência mínima de 30 dias.

3 � Penalidades: perdem a qualidade de sócios os pais ou encarre-
gados de educação que deixem de pagar quota.

4 � Deveres dos associados:
a) Cumprir os estatutos, regulamento interno e as determinações

dos órgãos sociais eleitos.
b) Tomar parte nas assembleias gerais e aceitar exercer os cargos

para que forem eleitos com zelo, lealdade e diligência, salvo motivo
justificativo.

c) Participar, em geral, na actividade da Associação.
d) Pagar anualmente a quotização estabelecida em assembleia ge-

ral.
5 � Direitos dos associados:
Entre outros são direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleitos para órgãos sociais e ou quaisquer outras

comissões;
b) Participar e votar nas assembleias gerais;
c) Beneficiar de toda a informação sobre as actividades desenvol-

vidas pela associação;
d) Reclamar perante qualquer órgão da Associação de quaisquer actos

que considerem lesivos dos seus interesses;
e) Utilizar os serviços que a Associação venha a prestar ou criar,

alertando para as situações que possam ser do interesse dos seus educan-
dos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Órgãos e mandatos

1 � Os órgãos da Associação são:
a) A mesa da assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos pela assembleia geral

de entre os sócios da Associação no pleno gozo dos seus direitos e no
inicio de cada ano lectivo.

3 � A duração do mandato dos membros dos órgãos sociais é de
um ano, podendo ser reeleitos caso os seus educandos continuem a
frequentar esta escola/jardim.

4 � O mandato de qualquer membro dos órgãos sociais não cessa
(excepto a seu pedido) pelo facto de o seu educando ser transferido
para outro estabelecimento de ensino.

5 � O exercício dos membros dos órgãos sociais não é remunera-
do, não podendo exercer mais do que um cargo.

ARTIGO 8.º

Eleição

1 � A eleição dos órgãos da Associação é feita por escrutínio se-
creto e terá lugar nos primeiros 30 dias a partir do início do ano lec-
tivo.

2 � As candidaturas constarão de listas a apresentar ao presidente
da mesa geral, até à abertura da mesma, convocada para o efeito,
podendo ser eventualmente acompanhadas do plano de actividades.

3 � A elegibilidade dos membros das listas será verificada pelo
presidente da mesa da assembleia geral.

4 � Quando qualquer dos órgãos sociais deixe de funcionar antes
do termo do mandato, adoptar-se-á o seguinte procedimento:

a) No caso da direcção, as suas atribuições serão asseguradas pela
mesa geral. No prazo de 30 dias, o presidente da mesa da assembleia
geral promoverá a realização de eleições para todos os órgãos sociais;

b) No caso do conselho fiscal, as suas atribuições serão asseguradas
pela mesa da assembleia geral. Verificado o não funcionamento desse
órgão, o presidente da mesa da assembleia geral promoverá a realiza-
ção de eleições para o mesmo;

c) No caso da mesa da assembleia geral, a direcção convocará, com
a antecedência mínima de oito dias, uma assembleia de associados,
que, verificado o não funcionamento desse órgão, elegerá uma comis-
são eleitoral composta por um número não inferior a cinco mem-
bros. No prazo máximo de 30 dias a comissão eleitoral promoverá a
realização de eleições para todos os órgãos sociais.

ARTIGO 9.º

Funcionamento dos órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presiden-
tes.

2 � As deliberações são tomadas por maioria simples de votos dos
titulares presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito ao
voto de qualidade.

3 � Os membros dos órgãos sociais são responsáveis, civil e cri-
minalmente, pelas faltas ou irregularidades cometidas no exercício do
mandato.

4 � Além dos motivos previstos na lei, os membros dos órgãos
sociais ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte na respectiva resolução, e a repro-
vem, com declaração na acta da sessão imediata em que se encon-
trem presentes;

b) Tiverem votado contra essa resolução e o façam consignar na
acta respectiva.

5 � Os membros dos órgãos sociais não poderão votar em assun-
tos que directamente lhes digam respeito, ou nos quais sejam interes-
sados os respectivos cônjuges, ascendentes, descendentes e equipara-
dos.

6 � Cada um dos membros dos órgãos sociais não pode contratar
directa ou indirectamente, salvo se do contrato resultar manifesto
benefício para a Associação.

7 � Os fundamentos das deliberações sobre o referido nos núme-
ros anteriores deverão constar das actas das reuniões do respectivo
órgão social.

8 � Das reuniões dos órgãos sociais são sempre lavradas actas, que
serão obrigatoriamente assinadas pelos membros presentes, ou quan-
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do respeitem a reunião da assembleia geral, pelos membros da respec-
tiva mesa.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Definição

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da Associação e as suas
deliberações, tomadas nos termos estatutários, são obrigatórias para
todos os seus membros.

2 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, em sessão ordi-
nária, uma vez no início de cada ano lectivo e tantas vezes quantas
houver necessidade para bom funcionamento de todos os órgãos so-
ciais a que está ligada.

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada pelo
presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da direcção ou do con-
selho fiscal, ou a requerimento de pelo menos 10 % dos sócios.

4 � Às assembleias gerais extraordinárias podem assistir outras
entidades, sempre que convidadas mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Mesa

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

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir à
mesma e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas suas faltas e impe-
dimentos pelo vice-presidente.

3 � Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, competirá a esta eleger os respectivos substitutos de entre os sócios
presentes, os quais cessarão as suas funções no termo da reunião.

ARTIGO 12.º

Convocatória

1 � A convocatória para a reunião da assembleia geral deverá ser
feita com oito dias de antecedência, contendo a hora e o local de
reunião, bem como a ordem de trabalhos da assembleia.

2 � Deverá ser remetida atempadamente a todos os associados e
afixada no local onde funciona a sede da Associação.

ARTIGO 13.º

Quórum

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória se
estiverem presentes mais de metade dos seus membros no pleno gozo
dos seus direitos.

2 � Se não se verificar o disposto no n.º 1 deste artigo, a assem-
bleia reunirá meia hora depois, com qualquer número de associados.

ARTIGO 14.º

Competência

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Dar posse aos membros dos órgãos sociais;
b) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
c) Alterar os estatutos;
d) Apreciar e votar matérias especialmente prevista nestes estatu-

tos ou na lei.
SECÇÃO II

Direçcão

ARTIGO 15.º

Composição

A direcção é o órgão executivo e de gestão da Associação e é com-
posta por cinco elementos efectivos: um presidente, um vice-
-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal e dois suplentes.

ARTIGO 16.º

Atribuições

São atribuições da direcção:
a) Garantir a efectivação dos direitos dos associados e de todos os

educandos;

b) Elaborar e submeter ao parecer do conselho fiscal e à aprecia-
ção e votação da assembleia geral o relatório e contas do mandato.

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

d) Representar a Associação em juízo e fora dele.
e) Zelar pelo cumprimento da lei, dos estatutos e das deliberações

dos órgãos da Associação.
f) Cooperar com a direcção da escola/jardim no sentido de dar exe-

cução às finalidades da Associação.
g) Coordenar grupos de trabalho criados para cumprimento de ta-

refas específicas que sirvam exclusivamente os interesses da Associa-
ção.

h) Indigitar um dos seus membros e seu substituto para participar
em reuniões do órgão de gestão da escola.

ARTIGO 17.º

Competências dos membros da direcção

1 � Compete ao presidente:
a) Superintender na administração da Associação orientando e fis-

calizando os respectivos serviços.
b) Convocar e presidir às reuniões da direcção.
c) Assinar e rubricar os termos da abertura e encerramento do li-

vro de actas da direcção.
2 � Compete ao vice-presidente:
a) Coadjuvar o presidente no exercício das suas atribuições e

substitui-lo nas suas ausências e impedimentos.
3 � Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas das reuniões da direcção, assiná-las e superinten-

der nos serviços de expediente.
b) Preparar a agenda de trabalhos para as reuniões da direcção,

organizando os processos dos assuntos a serem tratados.
4 � Compete ao tesoureiro:
a) Receber e guardar os valores da Associação.
b) Promover a escrituração de todos os livros de receita e de despesa.
c) Assinar as autorizações de pagamento e as guias de receita con-

juntamente com o presidente.
d) Apresentar sempre que solicitado pela direcção o balancete em

que se descriminarão as receitas e despesas.
e) Anualmente, apresentar o balancete devidamente acompanhado

do parecer do conselho fiscal.
5 � Compete ao vogal:
a) Coadjuvar os restantes membros da direcção nas respectivas

competências e exercer as funções que a direcção lhe atribuir.

ARTIGO 18.º

Funcionamento e responsabilidades

1 � A direcção reunirá ordinariamente sempre que as circunstân-
cias o justifiquem, sendo no interesse da mesma a marcação fixa
mensalmente.

2 � A direcção só poderá tomar decisões com presença de mais de
metade dos seus membros.

3 � A Associação fica obrigada com as assinaturas conjuntas de
dois membros da direcção, sendo uma delas, a do presidente.

4 � A direcção pode delegar no presidente ou em outro dos seus
membros os poderes colectivos de representação.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 19.º

Composição e competência

1 � O conselho fiscal é composto pelo presidente, pelo secretário
e por um vogal.

2 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
Associação, incumbindo-lhe designadamente:

a) Exercer fiscalização sobre a escrituração e documentos da Asso-
ciação sempre que julgue necessário e conveniente.

b) Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões da direcção sempre que o julgue conveniente.

c) Emitir parecer sobre o relatório e contas do exercício (manda-
to), orçamento e outros assuntos que o órgão executivo submeta à
sua apreciação.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � O conselho fiscal reunirá sempre que julgue conveniente ou
por convocação do presidente.
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2 � O conselho fiscal pode solicitar à direcção os elementos que
considere necessários ao cumprimento das suas competências, bem
como preparar reuniões extraordinárias para a discussão, com aquele
órgão, de assuntos cuja importância o justifique.

CAPÍTULO IV

Disposição final

ARTIGO 21.º

Nos casos omissos nos presentes estatutos, as decisões serão toma-
das pela assembleia geral e de acordo com a legislação em vigor.

Conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164391

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB1 SASSOEIROS N.º 2

DO AGRUPAMENTO CONDE DE OEIRAS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
EB1 Sassoeiros n.º 2 do Agrupamento Conde de Oeiras, também
designada abreviadamente por Associação, congrega e representa
pais e encarregados de educação da Escola EB1 Sassoeiros n.º 2
do Agrupamento Conde de Oeiras.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

A Associação tem a sua sede social na Escola EB1 Sassoeiros n.º 2
do Agrupamento Conde de Oeiras, Rua de São Bento, 167, Arneiro,
2775-528 Carcavelos, na freguesia de Carcavelos, concelho de Cas-
cais.

ARTIGO 4.º

A Associação exercerá as suas actividades sem subordinação a qual-
quer ideologia política ou religiosa, e de acordo com o estabelecido na
Declaração dos Direitos da Criança.

ARTIGO 5.º

São fins da Associação:
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) Participar no desenvolvimento equilibrado da personalidade do
aluno;

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

ARTIGO 6.º

Compete à Associação:
a) Defender os justos e legítimos interesses dos alunos na sua po-

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

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

escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;
d) Promover relações com outras associações similares ou

suas estruturas representativas, visando a representação dos
seus interesses junto do Ministério da Educação e outras en-
tidades.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

São associados os pais e os encarregados de educação dos alunos
matriculados na Escola e que voluntariamente se inscrevam na Asso-
ciação.

ARTIGO 8.º

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

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

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

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da Associação.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos educandos deixem de

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

ser comunicado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo e secreto pelos as-
sociados 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 assembleia geral reúne durante o ano lectivo em sessão ordinária
uma vez por período, exceptuando no primeiro período em que reu-
nirá:

a) Pela primeira vez, na segunda semana a seguir ao início das aulas,
para integração dos pais e encarregados de educação dos novos alu-
nos:

b) Pela segunda vez, para eleição dos órgãos da Associação.
c) 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, vinte associados no pleno
gozo dos seus direitos.

ARTIGO 16.º

a) As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria
simples de votos, de entre os associados presentes.

b) As deliberações respeitantes à alteração dos estatutos só pode-
rão ser aprovadas se o seu teor tiver sido enviado juntamente com a
convocatória e exige a maioria de três quartos dos associados presen-
tes.
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c) A deliberação sobre a dissolução da Associação, que exige uma
maioria de dois terços dos associados.

ARTIGO 17.º

A convocatória para a assembleia geral será feita pelo presidente da
mesa ou pelo seu substituto, com a antecedência mínima de oito dias,
por circular enviada a todos os associados, indicando a data, hora, local
e ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.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 19.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 inscrição e da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da direcção;
e) Apreciar e votar a integração da Associação em federações e ou

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

apreciação.
ARTIGO 20.º

A Associação será gerida por uma direcção constituída por sete
associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um
secretário e três vogais. A constituição da direcção deverá, preferen-
cialmente, contar com a representação de pais ou encarregados de
educação de todos os anos do 1.º ciclo.

ARTIGO 21.º

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

ARTIGO 22.º

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

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

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

ARTIGO 23.º

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

ARTIGO 24.º

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

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 25.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Constituem, nomeadamente, receitas da Associação:
a) As inscrições e quotas dos associados;
b) As subvenções donativos ou doações que lhe sejam concedidas.

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

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

ARTIGO 29.º

Em caso de dissolução, o activo da Associação, depois de satisfeito
o passivo, reverterá integralmente a favor da entidade que a assem-
bleia geral determinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 30.º

O ano social da Associação principia em 1 de Outubro e termina
em 30 de Setembro.

ARTIGO 31.º

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

ARTIGO 32.º

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164396

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA EB1 E JARDIM
DE INFÂNCIA DE FORNELOS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, sede, natureza e afins

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A instituição adopta a designação de Associação de Pais da EB1 e
Jardim-de-Infância de Fornelos, adiante designada por Associação,
sendo constituída por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A Associação tem a sua sede no Jardim-de-Infância de Fornelos,
sito na Rua de Quintães, freguesia de Fornelos, concelho de Barcelos,
podendo esta localização ser alterada por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 3.º

Objectivos

A Associação tem como finalidades:
1) Prestar a mais estreita colaboração com os órgãos de gestão das

escolas, com vista a um melhor aproveitamento do labor educativo e
formativo, no âmbito de um ensino democrático.

2) Analisar e defender as directivas fundamentais da educação, con-
tribuindo para o desenvolvimento da personalidade do aluno e pro-
porcionando aos pais e encarregados de educação uma maior forma-
ção no âmbito educacional, dentro dos princípios preconizados na
Constituição da República Portuguesa.

3) Assegurar a efectivação de direitos e deveres, que assistem a todos
os pais e encarregados de educação no processo formativo e educaci-
onal dos seus filhos e educandos.

ARTIGO 4.º

Natureza

A Associação, que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral, é uma associação de direito priva-
do e interesse público, sem fins lucrativos e independente de qualquer
ideologia política ou religiosa e de quaisquer organizações oficiais ou
privadas, em obediência à lei geral e à Declaração Universal dos Di-
reitos do Homem.
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ARTIGO 5.º

Competência

Compete à Associação, no estreito cumprimento do seu objecto social:
1) Fazer-se representar em todos os actos que tenham em vista o

bom funcionamento da associação e das escolas;
2) Tomar iniciativa e ou colaborar nas iniciativas da direcção da

Escola, com vista à realização de actividades de complemento curri-
cular de natureza desportiva, cultural e social, promovendo assim o
aproveitamento dos tempos livres;

3) Fomentar um melhor conhecimento das questões e métodos
educacionais com interesse para os associados;

4) Promover reuniões de pais e encarregados de educação e profes-
sores, com vista ao esclarecimento dos problemas da educação e, em
conjunto, procurar a melhor solução para cada um;

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

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

7) Praticar todos os demais actos tidos por necessários para a re-
alização dos seus objectivos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Qualidade

São associados, por direito próprio, os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos matriculados no Jardim-de-Infância e na Escola
1.º Ciclo EB1 de Fornelos, e que voluntariamente se inscrevam na
Associação.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

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

tenham sido convocados pelos órgãos sociais;
2) Eleger e serem eleitos para os cargos sociais,
3) Utilizar os serviços da Associação de acordo com as instruções

e autorizações expressas pela direcção da Associação;
4) Apresentar à direcção propostas e sugestões que julguem opor-

tunas para a resolução de problemas das escolas e dos seus alunos,
bem como alertar a mesma direcção para todos os factos novos que
não sejam ainda do conhecimento geral e careçam de rápidas medidas
para a sua resolução;

5) Requerer a reunião da assembleia geral nos termos destes estatutos;
6) Serem informados sobre matérias de interesse e das actividades

da Associação;
7) Receber os comunicados e quaisquer publicações que venham a

ser emitidas pela Associação;
8) Direito a um voto, qualquer que seja o número de filhos ou edu-

candos que frequentem a escola;
9) Direito a fazer-se representar nas assembleias gerais por outro

associado, devendo, para o efeito conferir-lhe poderes para tal, me-
diante credencial, que deverá ser entregue ao presidente da mesa em
exercício;

10) Direito a representar nas assembleias gerais até três associa-
dos.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

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

estatutos, bem como a legislação;
2) Pagar a quotização que for fixada em assembleia geral;
3) Comparecer às reuniões para que foram convocados;
4) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir para a rea-

lização dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
5) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos

e que voluntariamente aceitaram;
6) Acatar as decisões tomadas em assembleia, bem como as resolu-

ções da direcção.
ARTIGO 9.º

Perda da qualidade de associados

Perdem a qualidade de associados:
1) Os que o solicitarem à direcção, por escrito;

2) Os que não renovarem a inscrição no inicio de cada ano lectivo;
3) Os que, de modo grave e ostensivo, faltarem ao cumprimento

dos deveres dos associados, sendo a sua exoneração aprovada em as-
sembleia geral;

4) Os pais e encarregados de educação cujos filhos ou educandos
deixem de estar matriculados nas escolas, salvo os abrangidos pelo
n.º 3 do artigo 29.º

5) Os que não paguem as quotas devidas.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação

ARTIGO 10.º

Especificação

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

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais e constitui o órgão soberano da
Associação.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, que presidirá, um vice-presidente e um secretário, eleitos por dois
anos lectivos e nos termos do artigo 13.º

3 � Na ausência, impossibilidade ou impedimento do presidente,
os trabalhos serão dirigidos pelo vice-presidente e no impedimento
deste pelo secretário.

ARTIGO 12.º

Competência da mesa da assembleia geral

É da competência da mesa da assembleia geral a convocação das
assembleias gerais, a sua direcção e a elaboração das respectivas actas.

ARTIGO 13.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
1) Eleger e exonerar os membros da respectiva mesa, da direcção

e do conselho fiscal;
2) Apreciar, discutir e votar os estatutos da Associação e as pro-

postas de alteração dos mesmos sob proposta da direcção;
3) Fixar as quotas a pagar pelos associados, bem como a respectiva

periodicidade de pagamento;
5) Discutir e aprovar o plano anual de actividades e o orçamento

da Associação apresentado pela direcção para o ano lectivo a iniciar;
6) Discutir e rectificar quaisquer resoluções que, fora do âmbito

daquele plano, a direcção tenha tomado e seja julgado necessário re-
apreciar;

7) Autorizar a filiação da Associação em federações e ou confede-
rações de associações similares sem perda da sua independência de
princípios e objectivos;

8) Aprovar a exclusão de qualquer associado sob proposta da direc-
ção;

9) Dissolver a Associação.

ARTIGO 14.º

Funcionamento ordinário da assembleia geral

A assembleia geral reúne ordinariamente, uma vez por ano, até 31
de Outubro, para efeitos dos n.os 1, 3 e 4 do artigo antecedente.

ARTIGO 15.º

Funcionamento extraordinário da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente, a pedido do
presidente da mesa da assembleia geral, da direcção, do conselho fis-
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cal, ou por pedido subscrito pelo número de um quarto dos associados
no pleno gozo dos seus direitos sociais.

2 � No respectivo requerimento a enviar ao presidente da mesa
da assembleia geral deverão constar os assuntos e ou temas a discutir.

ARTIGO 16.º

Convocatória

1 � A assembleia geral ordinária será convocada, com oito dias de
antecedência, por meio escrito, com a indicação do dia, a hora e o
local de reunião, bem como a respectiva ordem de trabalhos.

2 � A assembleia geral extraordinária será convocada nos mesmos
termos do número anterior, mas com a antecedência mínima de qua-
renta e oito horas.

3 � As assembleias gerais consideram-se validamente constituídas
estando presentes um número superior a 50 % dos seus associados no
pleno gozo dos seus direitos sociais. Se à hora designada não se veri-
ficar a presença daquele número, a assembleia iniciará os seus traba-
lhos meia hora depois, com qualquer número de associados presentes.

4 � Exclui-se desta regra o caso das assembleias gerais convocadas
a pedido dos associados, as quais só se considerarão válidas se estive-
rem presentes, pelo menos, 75 % dos peticionários.

ARTIGO 17.º

Deliberações

As deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria sim-
ples dos associados presentes no pleno gozo dos seus direitos sociais,
excepto no que respeita às deliberações sobre a alteração dos estatu-
tos e às deliberações sobre a dissolução da associação, as quais reque-
rem o voto favorável de 75 % do número de todos os associados
reunidos em assembleia geral expressamente convocada para o efeito.

SECÇÃO III

A direcção

ARTIGO 18.º

Composição

A Associação será dirigida e orientada por uma direcção composta
e dirigida por cinco associados, eleitos por dois anos lectivos.

Os associados eleitos da direcção nomearão, entre si, os cargos de
presidente, vice-presidente, secretário, tesoureiro e vogal.

ARTIGO 19.º

Competência

A direcção promoverá todas as acções necessárias para que se cumpram
as finalidades e objectivos da Associação, competindo-lhe para o efeito:

1) Orientar as actividades da Associação e administrá-las;
2) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o plano

anual de actividades e o orçamento da Associação;
3) Gerir os bens da Associação;
4) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral o relatório

e contas anuais;
5) Propor à assembleia geral o valor das quotizações;
6) Executar e fazer executar as deliberações aprovadas em assem-

bleia geral;
7) Representar a Associação;
8) Admitir e exonerar os associados;
9) Solicitar a presença do presidente do conselho fiscal, sempre que en-

tenda necessário ou conveniente, o qual participará nas reuniões da direcção,
mas sem direito a voto.

ARTIGO 20.º

Funcionamento

1 � A direcção reunirá, pelo menos, uma vez por mês e extraor-
dinariamente, por iniciativa do seu presidente ou a pedido de pelo
menos três dos seus membros.

2 � As deliberações serão tomadas com a presença de, pelo me-
nos, três dos seus membros e por maioria simples de votos, tendo o
presidente o voto de qualidade/desempate.

ARTIGO 21.º

Competências do presidente

Compete ao presidente da direcção:
1) Presidir às reuniões da direcção;
2) Coordenar e orientar a actividade da direcção, diligenciando pela

assiduidade e eficiência dos seus membros, dirigir as suas reuniões e
assinar as actas com o secretário;

3) Assinar juntamente com o tesoureiro os documentos de receitas
e despesas;

4) Representar a Associação.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 22.º

Composição

o conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais
eleitos por dois anos lectivos.

ARTIGO 23.º

Funcionamento

O conselho fiscal reunirá uma vez por trimestre ou por solicitação
de dois dos seus membros ou a pedido da mesa da assembleia geral ou
da direcção.

ARTIGO 24.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
1) Fiscalizar a contabilidade da Associação sempre que o entenda

por conveniente;
2) Verificar periodicamente a legalidade das despesas efectuadas e a

conformidade estatutária dos actos da direcção;
3) Apreciar e emitir parecer sobre o relatório de actividades e con-

tas anuais e sobre a proposta de orçamento;
4) Dar parecer sobre qualquer assunto, dentro do âmbito das suas

competências, que lhe tenha sido solicitado pela assembleia geral ou
pela direcção.

ARTIGO 25.º

Deliberações do conselho fiscal

As deliberações do conselho fiscal só podem ser tomadas com a
presença da maioria dos seus membros e por maioria simples.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações pagas pelos associados;
2) Os donativos, subsídios ou outras atribuições pecuniárias não

especificadas que lhe sejam atribuídas por entidades oficiais, públi-
cas ou privadas, desde que não afectem a sua independência ou au-
tonomia;

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

4) As receitas da associação serão depositadas em conta bancária,
aberta em nome da associação.

ARTIGO 27.º

Vinculação financeira

A Associação obriga-se financeiramente pela assinatura conjunta
de dois dos membros da direcção, sendo obrigatória a assinatura do
presidente ou do vice-presidente ou, no caso de manifesto impedi-
mento destes, pelas assinaturas conjuntas dos restantes membros da
direcção.

ARTIGO 28.º

Dissolução

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

CAPÍTULO V

Das disposições gerais

ARTIGO 29.º

Especificidades

1 � Todos os cargos sociais serão exercidos gratuitamente.
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2 � Os membros dos órgãos sociais que, voluntária ou forçadamen-
te, percam a qualidade de associados cessam automaticamente os res-
pectivos mandatos, sem prejuízo da prestação de contas a que estive-
rem obrigados.

3 � Sem prejuízo do número anterior, os membros dos órgãos
sociais dos quais os filhos deixem de pertencer à escola do primeiro
ciclo, devido a transitarem de ano, poderão terminar o respectivo
mandato de dois anos.

ARTIGO 30.º

Processo eleitoral

 1 � A eleição para os órgãos da Associação realizará até ao dia 1
de Outubro de cada ano em que termine o mandato.

a) Em assembleia geral, os órgãos sociais serão eleitos pelo méto-
do de braço no ar.

2 � A direcção marcará o dia das eleições e dará conhecimento
público do acto com 60 dias de antecedência, ficando assim aberto o
período eleitoral.

3 � As listas concorrentes deverão ser apresentadas nos primeiros
30 dias após a abertura do período eleitoral.

4 � A direcção analisará as listas concorrentes e afixá-las-á ao
público até 15 dias antes do acto eleitoral.

5 � A tomada de posse dos órgãos eleitos será nos primeiros 10 dias
após as eleições.

ARTIGO 31.º

Revisão dos estatutos

Os presentes estatutos não podem ser revistos antes de decorrido
um ano sobre a data da sua publicação.

ARTIGO 32.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo dos acor-
dos que sejam mais favoráveis, aplicar-se-á o estabelecido na lei geral.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164401

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DA ESCOLA BÁSICA
DO 1.º CICLO E JARDIM DE INFÂNCIA
DE S. CRISTÓVÃO (AP-S. CRISTÓVÃO)

Estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Amigos da Escola Básica do 1.º Ciclo e
Jardim de Infância de S. Cristóvão, também designada abreviadamen-
te por AP-S. Cristóvão, congrega e representa os pais, encarregados
de educação e amigos dos alunos da Escola Básica EB-1, e do Jardim
de Infância de S. Cristóvão.

ARTIGO 2.º

A AP-S. Cristóvão é uma associação de natureza privada, sem fins
lucrativos, com duração ilimitada, que se regerá pelos presentes esta-
tutos, regulamentos internos e, nos casos omissos, pela lei geral.

ARTIGO 3.º

A AP-S. Cristóvão tem a sua sede social na Escola Básica EB-1,
sita no Largo de 25 de Abril, 7050-600 São Cristóvão, na freguesia
de São Cristóvão, concelho de Montemor-o-Novo.

ARTIGO 4.º

A AP-S. Cristóvão exercerá as suas actividades sem subordinação a
qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO 5.º

São fins da AP-S. Cristóvão e constituem o seu objecto social:
a) Representar os pais e os encarregados de educação de São Cris-

tóvão, perante o sistema de ensino e entidades oficiais, como parte
activa e integrante do processo educativo dos seus educandos;

b) Assegurar a defesa e a efectivação dos direitos e deveres dos
pais e encarregados de educação e, em geral, contribuir por todos os
meios ao seu alcance, para que estes possam cumprir integralmente a
sua missão de educadores;

c) Contribuir para o desenvolvimento equilibrado da personalidade
do aluno, fortalecendo a ligação entre o estabelecimento de ensino e
a família;

d) Propugnar por uma política de ensino que respeite e promova
os valores fundamentais da pessoa humana e a plena integração do
indivíduo na sociedade;

e) Colaborar no processo educativo e vida escolares.

ARTIGO 6.º

São meios de acção e competências da AP-S. Cristóvão:
a) Exercer os direitos que a Constituição e a lei conferem aos pais

e encarregados de educação, na defesa dos legítimos interesses dos alunos
relativamente à escola, educação e cultura;

b) Estabelecer o diálogo necessário para a recíproca compreensão
e colaboração entre todos os membros da escola;

c) Promover actividades próprias e cooperar em iniciativas peda-
gógicas, culturais, sociais, recreativas e desportivas da escola;

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

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

1 � São sócios efectivos da AP-S. Cristóvão os pais, os encarre-
gados de educação e amigos dos alunos matriculados na Escola Básica
EB-1 e Jardim de Infância de S. Cristóvão que voluntariamente se
inscrevam na Associação.

2 � A assembleia geral aprovará por voto secreto a atribuição do
título de sócio honorário, sob proposta fundamentada da direcção aos
antigos dirigentes, a determinadas pessoas por inerência do cargo que
desempenhem, ou que se distingam pelos relevantes serviços ou do-
nativos prestados à Associação.

ARTIGO 8.º

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

AP-S. Cristóvão;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos sociais da AP-S. Cristóvão;
c) Utilizar os serviços da AP-S. Cristóvão para a resolução dos

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

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da AP-
-S. Cristóvão.

ARTIGO 9.º

São deveres dos associados:
a) Cumprir os presentes estatutos e os regulamentos internos;
b) Cooperar nas actividades da AP-S. Cristóvão e participar nas

acções empreendidas pela Associação para prosseguimento dos seus
objectivos;

c) Comparecer às reuniões da assembleia geral ou outras para as
quais sejam convocados;

d) Exercer, com zelo, dedicação e diligência, os cargos para que
forem eleitos, bem como as tarefas que lhes forem confiadas;

e) Manter um procedimento correcto nas relações sociais da AP-
-S. Cristóvão;

f) Pagar a jóia e as quotas, nos prazos e termos que forem fixados.

ARTIGO 10.º

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

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

ser comunicado.
2 � A perda compulsiva da qualidade de associado deverá respeitar

os princípios do contraditório e do direito de defesa, a definir em
regulamento interno.
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CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais da AP-S. Cristóvão a assembleia geral, a direc-
ção, o conselho fiscal e o conselho geral.

ARTIGO 12.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal são eleitos por biénios, através de sufrágio directo e
secreto, pelos associados que componham a assembleia geral.

2 � Só podem ser elegíveis para os órgãos sociais os associados no
pleno gozo dos seus direitos, nos termos do regulamento eleitoral.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios no pleno gozo
dos seus direitos, e sem prejuízo das disposições seguintes, funcionará
segundo o seu regulamento interno.

ARTIGO 14.º

a) A mesa da assembleia geral terá um presidente e dois secretári-
os, respectivamente primeiro-secretário e segundo-secretário;

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

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, das contas e para eleição dos órgãos sociais;

b) A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária por inicia-
tiva do presidente da mesa, a solicitação da direcção ou do conselho
fiscal ou por petição com um fim legítimo subscrita por, pelo menos,
10 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, bem como os regulamentos in-

ternos;
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 direc-

ção;
e) Apreciar e votar a integração da AP-S. Cristóvão em federações

e ou confederações nacionais e internacionais de associações simila-
res;

f) Dissolver a AP-S. Cristóvão;
g) Aprovar o seu regimento;
h) Pronunciar-se sobre todos os assuntos que sejam submetidos à

sua apreciação, e que não sejam competência própria de outro órgão
da Associação.

ARTIGO 19.º

A AP-S. Cristóvão será gerida por uma direcção constituída por
cinco associados: um presidente, um vice-presidente, um tesoureiro,
um secretário e um vogal.

ARTIGO 20.º

O direcção reunirá uma vez por período lectivo e sempre que o
presidente ou a maioria dos seus membros o solicite.

ARTIGO 21.º

Compete à direcção:
a) Prosseguir os objectivos para que foi criada a AP-S. Cristóvão;
b) Executar as deliberações da assembleia geral e quando para tal

autorizada, proceder à respectiva regulamentação;

c) Efectuar a gestão administrativa, patrimonial, financeira e dis-
ciplinar da Associação;

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

e) Representar a AP-S. Cristóvão em todos os seus actos e perante
qualquer entidade pública ou privada;

f) Propor à assembleia geral o montante das jóia e quota a fixar
para o ano seguinte;

g) Admitir e exonerar os sócios efectivos, nos termos dos presen-
tes estatutos e dos regulamentos internos;

h) Criar as comissões que entenda necessárias e convenientes, para
executar as suas atribuições, nos termos a definir em regulamento
interno;

i) Dinamizar a vida da Associação, através de actividades extracur-
riculares e iniciativas próprias, nos termos dos pertinentes regulamen-
tos internos;

j) Aprovar o seu regimento.

ARTIGO 22.º

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

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Acompanhar e fiscalizar a gestão económica e financeira da

Associação;
b) Dar parecer sobre o relatório anual de actividades e contas da

direcção;
c) Verificar os balancetes e conferir, periodicamente, os documen-

tos das receitas e despesas efectuadas, tal como a propriedade dos
pagamentos efectuados;

d) Aprovar o seu regimento.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá semestralmente ou por solicitação de dois
dos seus membros.

ARTIGO 25.º

O conselho geral é um órgão consultivo e jurisdicional da Associ-
ação, composto pelos sócios honorários e funcionará segundo regula-
mento próprio aprovado pela assembleia geral.

ARTIGO 26.º

No âmbito das suas competências consultivas, cabe ao conselho
geral dar parecer sobre qualquer questão que lhe seja apresentada e
pronunciar-se sobre todas as situações respeitantes à vida da Associ-
ação, cuja gravidade justifique a sua intervenção, oferecendo as suas
recomendações aos diversos órgãos sociais.

ARTIGO 27.º

Além das competências consultivas, o conselho geral tem compe-
tência de decisão com carácter de jurisdição arbitral, obrigatória, ex-
clusiva e vinculativa, para todos os sócios e órgãos da Associação,
designadamente em matérias de recurso dos actos disciplinares da di-
recção, conflito e âmbito de competências, apreciação da legalidade
interna de qualquer deliberação e verificação da respectiva conformi-
dade aos estatutos e regulamentos, para efeitos de impugnação.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 28.º

Constituem receitas da AP-S. Cristóvão, nomeadamente, as seguin-
tes:

a) As jóias e quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) Os rendimentos produzidos pelas suas actividades e iniciativas.

ARTIGO 29.º

As disponibilidades financeiras da AP-S. Cristóvão serão obrigato-
riamente depositadas num estabelecimento bancário, em conta pró-
pria da Associação e terão o destino previsto no plano de actividades
ou serão aplicados conforme o determinado nos regulamentos inter-
nos, ou em deliberação devidamente aprovada pela assembleia geral.

1 � Salvo no caso de situações excepcionais e justificadas, a direc-
ção efectua a gestão do arranque e manutenção em funcionamento
das actividades da Associação, que devem ser financiadas através de
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capitais próprios, obtidos nos termos do artigo anterior, mais a afec-
tação dos fundos para tanto constituídos e inscritos no orçamento ou
plano anuais.

2 � O financiamento de ampliação, implantação de novos projectos
ou aquisição de bens e serviços, que envolva o recurso a capitais de ter-
ceiros, com ou sem prestação de garantias especiais, designadamente
empréstimos, leasing, candidatura a programas e, de um modo geral, a
assunção de obrigações pecuniárias com encargos de reembolso, ainda que
apenas parcial, por prazo superior a 18 meses ou montante acima de
metade das receitas orçamentadas para o ano em curso, carece de apro-
vação pela assembleia geral, mediante parecer prévio do conselho fiscal.

3 � Estão sujeitos ao formalismo previsto no número anterior a
constituição e afectação de receitas extraordinárias, nomeadamente a
alienação, por qualquer título, de imóveis ou bens patrimoniais estru-
turantes da Associação.

ARTIGO 30.º

A AP-S. Cristóvão fica obrigada pela assinatura conjunta de dois
membros da direcção, sendo uma delas, obrigatoriamente, a do presi-
dente ou do tesoureiro.

ARTIGO 31.º

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 32.º

O ano social da AP-S. Cristóvão principia em 1 de Outubro e termi-
na em 30 de Setembro.

ARTIGO 33.º

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

ARTIGO 34.º

A direcção deverá organizar, manter actualizado e permanentemente
disponível para consulta dos sócios, o quadro das normas em vigor na
Associação, incluindo as deliberações mais relevantes dos órgãos so-
ciais.

ARTIGO 35.º

1 � Até à primeira assembleia geral que se realizar para eleição
dos órgãos sociais, a AP-S. Cristóvão será gerida por uma comissão
instaladora constituída por sete dos sócios fundadores.

2 � Com as devidas adaptações a comissão instaladora tem todas
as competências dos órgãos sociais, rege-se pelos presentes estatutos
e pelo regimento próprio a aprovar pelos seus membros.

Conforme o original.

13 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164404

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA BÁSICA
DO 1.º CICLO N.º 1 DE QUINTA DO CONDE

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais da Escola Básica do 1.º Ciclo n.º 1 de Quinta
do Conde congrega e representa pais e encarregados de educação dos
alunos da Escola Básica n.º 1 da Quinta do Conde. Tem duração ilimi-
tada e sede na Escola Básica n.º 1 da Quinta do Conde.

ARTIGO 2.º

Objectivos

À Associação compete difundir a actividade escolar, associativa e
outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue por mútuos
interesses os alunos, a escola e a família, bem como outros interessa-
dos.

ARTIGO 3.º

Membros

Podem ser membros desta Associação os pais e encarregados de
educação dos alunos da Escola Básica n.º 1 da Quinta do Conde que
voluntariamente se inscrevam na Associação.

ARTIGO 4.º

Perda da qualidade de sócio

1 � Os pais e encarregados de educação cujos filhos deixem de
frequentar a Escola Básica n.º 1 perdem automaticamente a qualidade
de sócios, logo que tal acto se verifique.

2 � Perdem também a qualidade de sócios, os sócios que pedirem
a demissão e os que forem demitidos pela assembleia geral.

3 � Deixam ainda de ser sócios os sócios que não efectuarem o
pagamento da quota.

ARTIGO 5.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 6.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 assem-

bleia geral por outros sócios, bastante para prova dos poderes de re-
presentação a apresentação de procuração dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, a quem deverá ser entregue até ao início da
reunião;

d) É admitido o voto por correspondência para a eleição dos ór-
gãos sociais;

1) O voto deverá ser enviado em subscrito fechado, e não identi-
ficado, através de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia
geral e que deverá conter fotocópia do bilhete de identidade;

2) Os votos poderão ser remetidos por via postal até à véspera do
dia designado para a eleição ou entregues em mão até ao encerramen-
to das urnas;

3) Os votos que não respeitem o que acima foi dito não poderão
ser considerados;

e) Para a realização da assembleia geral, em primeira convocató-
ria, é necessária a presença de pelo menos metade do total do núme-
ro de sócios. No caso de isso não se verificar, poderá a mesma assem-
bleia geral efectuar-se em segunda convocatória, quinze 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;

i) A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando convo-
cada pelo presidente do conselho executivo, pelo presidente do con-
selho 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

direcção e verificar as suas contas e relatórios. Reunirá com a perio-
dicidade que entenda conveniente.

ARTIGO 7.º

Eleições

1 � As eleições deverão ser convocadas para os 30 dias seguintes
ao dia de abertura do ano lectivo.
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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 8.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 9.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 10.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 n.º 1.

ARTIGO 11.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 12.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 assem-
bleia geral, convocada para o efeito.

ARTIGO 13.º

Casos omissos

No que estes estatutos estejam omissos, rege a vontade soberana
da assembleia geral, em conformidade com as leis em vigor.

Conforme o original.

(Assinatura ilegível.) 3000164408

A. P. E. E. C. A. � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E
ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CONCELHO DE
ALJEZUR.

Estatutos

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

1 � A A. P. E. E. C. A. � Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur é constituída nos termos destes estatutos e da legislação apli-
cável.

2 � A presente Associação é constituída por tempo indeterminado.
3 � A A. P. E. E. C. A. � Associação de Pais e Encarregados de

Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de

Aljezur tem a sua sede nas instalações da Escola Básica Integrada com
Jardim-de-Infância (EBI/JI) de Aljezur.

ARTIGO 2.º

Princípios fundamentais

1 � A A. P. E. E. C. A. � Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur é uma instituição sem fins lucrativos e exercerá a sua activi-
dade independentemente de qualquer ideologia política ou credo reli-
gioso.

2 � A A. P. E. E. C. A. � Associação de Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur visa a defesa e a promoção dos interesses dos seus associados
em tudo quanto respeita à educação e ensino dos seus filhos e educan-
dos, enquanto alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur.

ARTIGO 3.º

Objectivos

São objectivos da Associação:
a) Promover a eleição de entre os associados dos respectivos re-

presentantes nos diversos órgãos do agrupamento onde tenham as-
sento;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre a
vida do Agrupamento, em particular no que respeita à actuação dos
órgãos onde estão representados;

c) Promover contactos com outras associações congéneres, no
sentido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo possível
e promover a realização de programas de interesse comum;

d) Pronunciar-se sobre a definição da política educativa;
e) Participar na elaboração de legislação sobre educação e ensino;
Participar nos termos da lei, na administração e gestão dos estabe-

lecimentos de educação ou de ensino;
f) Acompanhar e participar na actividade dos órgãos e da acção

social escolar, nos termos da lei;
g) Intervir na organização das actividades de complemento curri-

cular, de desporto escolar e de ligação escola-meio;
i) Reunir com o conselho executivo do Agrupamento;
j) Beneficiar de apoio documental a facultar pelo estabelecimento

de ensino ou pelos serviços competentes do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

ARTIGO 4.º

Dos associados

1 � São admitidos todos os pais e encarregados de educação que
voluntariamente se inscrevam na Associação e cujos filhos ou edu-
candos sejam alunos do Agrupamento de Escolas do Concelho de
Aljezur.

2 � Perde a qualidade de associado, por proposta da direcção, san-
cionada pela assembleia geral, sempre que haja grave infracção aos
deveres impostos pelos presentes estatutos.

3 � A qualidade de associado extingue-se quando os filhos ou edu-
candos deixarem de frequentar o Agrupamento de Escolas do Conce-
lho de Aljezur.

ARTIGO 5.º

Direitos

São direitos dos associados:
a) Eleger e serem eleitos para os órgãos de gestão da Associação;
b) Participar nas assembleias gerais;
c) Ser mantido ao corrente das actividades da Associação.

ARTIGO 6.º

Deveres

São deveres dos associados:
a) Cumprir os estatutos e regulamentos internos;
b) Pagar as quotas que forem fixadas no princípio de cada ano

escolar;
c) Colaborar, na medida das suas possibilidades, nas actividades da

Associação;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
e) Contribuir para o prestígio da Associação;
f) Não utilizar as actividades da Associação em benefício pessoal e

ou dos seus representantes.
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CAPÍTULO III

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 7.º

Definição

1 � São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Nenhum cargo dos órgãos da Associação será remunerado.

ARTIGO 8.º

Mandato

O mandato dos órgãos eleitos da Associação é de um ano lectivo.

SECÇÃO II

A assembleia geral

ARTIGO 9.º

Definição

A assembleia geral é o órgão deliberativo da Associação.

ARTIGO 10.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta por todos os associados.
2 � Cada membro tem direito a um voto, independentemente do

número de filhos ou educandos que frequentem o Agrupamento de
Escolas do Concelho de Aljezur.

ARTIGO 11.º

Competências

Compete à assembleia geral nomeadamente:
a) Discutir e deliberar sobre todos os assuntos que digam respeito à

Associação;
b) Discutir e aprovar o relatório anual de actividades e contas da

direcção;
c) Eleger a mesa geral, a direcção e o conselho fiscal;
d) Aprovar o plano de actividades e orçamento conjuntamente,

podendo introduzir as alterações que achar conveniente;
e) Decidir sobre o valor da quota mínima anual;
f) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
dois secretários, eleitos por voto secreto e pelo prazo de um ano
lectivo.

2 � A mesa da assembleia geral tem competência para convocar,
dirigir e participar na assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada se estiverem pre-
sentes mais de metade dos associados, e trinta minutos depois com
qualquer número de presenças.

2 � A assembleia geral reúne ordinariamente:
a) Durante o mês de Setembro, para dar cumprimento ao disposto

nas alíneas b) e c) do artigo 11.º;
b) No mês de Outubro para dar cumprimento ao disposto na

alínea d) do artigo 11.º
3 � A assembleia geral reúne extraordinariamente, por inicia-

tiva do seu presidente, a pedido da direcção ou do conselho fiscal
e, ainda, a pedido de um número mínimo de um terço dos associ-
ados.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 14.º

Composição

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente, um
secretário, um tesoureiro, um vogal e três suplentes.

ARTIGO 15.º

Competências

À direcção compete, nomeadamente:
a) Administrar o património da Associação, executar as delibera-

ções tomadas pela assembleia geral e cumprir o programa com que se
apresentou às eleições;

b) Assegurar a representação permanente da Associação;
c) Apresentar à assembleia geral e ao conselho fiscal o plano de

actividades e orçamento e o relatório de actividades;
d) Elaborar o regulamento interno da Associação e apresentá-lo à

assembleia geral para ratificação quando da aprovação do plano de
actividades e orçamento;

e) Assegurar e impulsionar a actividade tendente à prossecução dos
objectivos da Associação, e exercer as demais competências previstas
na lei decorrentes da aplicação dos presentes estatutos;

f) Criar secções, na sua dependência, que garantam o bom funcio-
namento da Associação;

g) Reunir uma vez por mês e extraordinariamente sempre que o
presidente ou a maioria dos membros o solicite.

ARTIGO 16.º

Responsabilidade

Cada membro da direcção é pessoalmente responsável pelos seus
actos e solidariamente responsável por todas as medidas tomadas de
acordo com os restantes membros da direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 17.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e
um relator.

ARTIGO 18.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração realizada pela direcção e dar parecer

fundamentado sobre relatório e contas;
b) Assegurar todas as demais competências que lhe sejam atribuídas

pela lei, ou decorram da aplicação dos estatutos, regulamentos ou
regimentos da Associação;

c) Reunir, ordinariamente, uma vez por trimestre e extraordinari-
amente a pedido do presidente, da maioria dos seus membros ou da
direcção.

ARTIGO 19.º

Responsabilidades

Cada membro do conselho fiscal é pessoalmente responsável pelos
seus actos e solidariamente responsável por todas as medidas tomadas
de acordo com os restantes membros do conselho fiscal.

CAPÍTULO IV

Eleições

ARTIGO 20.º

Especificação

As disposições do presente capítulo aplicam-se à eleição da direc-
ção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia geral bem como dos
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demais representantes ou delegados que a Associação venha a desig-
nar.

ARTIGO 21.º

Elegibilidade

Não poderão ser eleitos para a direcção, os associados que fa-
çam parte do órgão directivo ou pedagógico do Agrupamento de
Escolas do Concelho de Aljezur.

ARTIGO 22.º

Método de eleição

1 � Os órgãos da Associação serão eleitos em lista única por su-
frágio universal, directo e secreto.

2 � É considerada eleita a lista que obtiver o maior número de
votos validamente expressos.

ARTIGO 23.º

Tomada de posse

1 � A mesa da assembleia geral, o conselho fiscal e a direcção to-
marão posse até 15 dias após a eleição em sessão pública.

2 � A posse é conferida pelo presidente da mesa da assembleia
geral cessante.

CAPÍTULO V

Regime financeiro

ARTIGO 24.º

Movimento financeiro

1 � São receitas da Associação:
a) As quotizações dos seus associados;
b) As subvenções ou doações que eventualmente lhe sejam atribuídas;
c) Outras receitas.
2 � Em matéria de movimentação de fundos, a Associação obriga-

-se pela assinatura de dois membros, um dos quais será o tesoureiro.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

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

CAPÍTULO VII

Disposições finais

ARTIGO 26.º

Revisão

Os estatutos só podem ser alterados em assembleia geral, expressa-
mente convocada para esse efeito.

ARTIGO 27.º

Dissolução

1 � A Associação só pode ser extinta por decisão da assembleia
geral, tomada por maioria de três quartos da totalidade dos seus mem-
bros efectivos.

2 � Em caso de extinção da Associação, os seus bens ficarão a
pertencer ao Agrupamento de Escolas do Concelho de Aljezur.

ARTIGO 28.º

Omissões

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

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164416

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES

DE ENSINO DE DUAS IGREJAS � PENAFIEL

Estatutos

Denominação, natureza, fins e direitos

ARTIGO 1.º

1 � A associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados
de Educação dos Alunos das Instituições de Ensino de Duas Igrejas �
Penafiel, a seguir designada por Associação, é uma instituição sem
fins lucrativos, que se regerá pelos presentes estatutos, e nos casos
omissos pela lei geral e em particular pelas leis das associações.

2 � A Associação é constituída pelos pais e encarregados de edu-
cação dos alunos das Instituições de Ensino de Duas Igrejas � Pena-
fiel, que nela pretendam ingressar.

3 � A Associação tem a sua sede na Escola E. B. 1 do Eirô n.º 2 �
Duas Igrejas Penafiel, e tem o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade essencial a de contribuir, atra-
vés de estreita e permanente colaboração entre alunos, corpo docen-
te, pais e encarregados de educação, para o labor educativo que em
comum lhes compete.

ARTIGO 3.º

1 � A Associação exercerá a sua actividade em plena independên-
cia, observando, porém em todas as circunstâncias, os termos do
artigo anterior.

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

3 � A Associação procurará cumprir os seus fins salvaguardando
sempre a sua independência de quaisquer organizações oficiais ou pri-
vadas.

ARTIGO 4.º

Para a realização das suas finalidades, a Associação propõe-se, entre
outras, as seguintes atribuições:

1) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para a recí-
proca compreensão entre professores, alunos, pais e encarregados de
educação;

2) Defender os legítimos interesses dos alunos, encarregados de edu-
cação/pais e expressar os seus pontos de vista e aspirações em maté-
ria de educação e ensino;

3) Promover reuniões entre pais e encarregados de educação e en-
tre os professores, com ou sem a participação dos alunos, para discu-
tir problemas pedagógicos didácticos e disciplinares e colaborar na
obtenção das soluções adequadas;

4) Colaborar com associações similares instituídas noutros estabe-
lecimentos de ensino, podendo ainda integrar-se em qualquer federa-
ção de organismos congéneres ou representar qualquer deles como
delegado ou correspondente;

5) Colaborar nas iniciativas das três instituições de ensino e, bem
assim, dar sugestões para as mesmas, designadamente em matéria de
utilização de tempos livres, relativamente a actividades circum-
-escolares, de carácter cultural, desportivo e educativo;

6) Promover palestras, colóquios e exposições, visando o esclare-
cimento dos pais sobre os problemas de educação, saúde, ambiente e
outros temas;

7) Recorrer a outras entidades, individuais ou colectivas para su-
porte ou melhoria da sua acção;

8) Solicitar a colaboração de entidades públicas ou privadas para a
resolução de problemas de interesse das três instituições de ensino e
do seu funcionamento;

9) Criar e gerir um fundo, destinado a fins de acção social escolar
sob condições que forem definidas pela direcção, em colaboração com
o corpo docente e comunidade educativa.

ARTIGO 5.º

Constituem direitos da Associação:
Pronunciar-se sobre a definição da política educativa;
Participar na elaboração da legislação sobre educação e ensino.
1 � A Associação terá os seguintes sócios:
a) Sócios voluntários;
b) Sócios benfeitores.
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2: :
a) São sócios voluntários os pais ou encarregados de educação dos

alunos das Instituições de Ensino de Duas Igrejas � Penafiel, que se
inscrevam na Associação;

b) São sócios benfeitores as demais pessoas que o desejem ser e que
a direcção não veja inconveniente na sua inscrição.

3 � São direitos dos sócios voluntários:
a) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleitos para os

órgãos de gestão da Associação;
b) Utilizar os serviços da Associação para todos os problemas re-

lativos aos seus filhos e educandos no âmbito do artigo 4.º;
c) Propor à direcção iniciativas que entendam contribuir o objec-

tivo da Associação e participar em grupos de trabalho para actuação
em casos específicos;

d) Receber os comunicados escritos emitidos pela Associação.
4 � São direitos dos sócios benfeitores:
a) Assistir às assembleias gerais, podendo nelas intervir mas sem

direito a voto e não podendo ser eleito ou nomeado para quaisquer
cargos;

b) Assistir a todas as organizações da Associação.
5 � São deveres dos sócios voluntários:
a) Colaborar, individual ou colectivamente, sempre que possível

com os corpos gerentes da Associação, quando estes o solicitem;
b) Exercer com zelo e diligência os cargos para que foram eleitos;
c) Contribuir com as quotas que forem fixadas para as despesas e

fins da Associação;
d) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realização

dos seus fins;
e) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral e cumprir os

estatutos.
6 � Os sócios benfeitores pagarão a quota que desejarem, mas nunca

inferior à quota voluntária.
7 � Perdem a qualidade de sócios:
a) Os que apresentem à direcção, por escrito o pedido de demissão;
b) Os que deixarem de pagar as quotas durante um trimestre, sendo

previamente avisados.
ARTIGO 6.º

São corpos gerentes da Associação a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal, que exercerão o seu mandato em cada ano lectivo,
terminando-o quando empossados os novos corpos gerentes ou em
situação de impasse, quando a assembleia geral o decidir.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

À assembleia geral compete:
1) Eleger a mesa bem como a direcção e o conselho fiscal;
2) Fixar as quotas a pagar pelos sócios;
3) Apreciar, discutir e votar, na primeira reunião anual, o relatório

e as contas da Associação, apresentadas pela direcção, depois de su-
jeitas ao parecer do conselho fiscal;

4) Interpretar e alterar os presentes estatutos e decidir da dissolu-
ção da Associação;

5) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a realiza-
ção dos objectivos da Associação;

6) Julgar em última instância, as decisões da direcção, pelas quais
sejam aplicadas penas de expulsão;

7) Apreciar a actividade da direcção e do conselho fiscal;
8) Autorizar a integração da Associação em federações ou organis-

mos congéneres ou assumir a representação de qualquer destes;
9) Aprovar e alterar o regulamento eleitoral.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral considera-se validamente constituída estan-
do presentes mais de metade dos seus associados no pleno gozo dos
seus direitos.

§ único. Se à hora marcada não se verificar a presença daquele
número de associados, a assembleia geral reunirá meia hora depois
com qualquer número de associados presentes.

2 � As assembleias gerais que tenham por fim a alteração dos es-
tatutos, a autorização para a sua integração ou afastamento em fede-
rações de organismos congéneres ou a representação de qualquer des-
tes, só se considera validamente constituída em primeira convocação,

desde que esteja presente a maioria de dois terços dos associados na
plenitude dos seus direitos.

§ único. Em segunda convocação, a assembleia geral poderá reunir
para estes fins com qualquer número de associados presentes, no ple-
no gozo dos seus direitos.

3 � As decisões são tomadas por maioria simples de votos dos
associados presentes, excepto para a alteração dos estatutos, em que
é obrigatório o voto de três quartos dos associados presentes.

§ único. Para a dissolução da Associação é necessário o voto favo-
rável de três quartos de todos os associados, no pleno gozo dos seus
direitos.

4 � Para os casos de eleição dos corpos sociais e de dissolução da
Associação, os associados exercerão obrigatoriamente o seu direito
de voto através de votação secreta nominal, o mesmo acontecendo
sempre que assim seja previamente deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral reúne ordinária e obrigatoriamente duas vezes
por ano, sendo a primeira durante a primeira quinzena de Outubro,
para fins eleitorais e aprovação do relatório e contas que, para o efeito,
estarão presentes na sede da Escola E. B. 1 Eiró n.º 2, com cinco dias
de antecedência, e a segunda durante o mês de Abril, havendo sempre
meia hora para tratar de assuntos de interesse geral.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral funcionará extraordinariamente sempre que
convocada pelo seu presidente ou quando a direcção da Associação, o
conselho fiscal ou um grupo de pelo menos 25 associados em pleno
gozo dos seus direitos o requeiram por escrito ao respectivo presiden-
te, indicando os assuntos a tratar.

§ único. Quando for requerida pelos associados a assembleia só
poderá funcionar com a presença de dois terços dos requerentes. Se
tal não se verificar, os requerentes ficam inibidos de convocar outra
assembleia com idêntica ordem de trabalhos dentro do mesmo ano
lectivo.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

Compete ao presidente:
1) Convocar as assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias;
2) Presidir às reuniões da assembleia geral e orientar os trabalhos;
3) Dar posse aos membros da direcção e do conselho fiscal, no

prazo de oito dias após a realização da assembleia geral eleitoral.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 14.º

1 � A Associação será gerida por uma direcção eleita pela assem-
bleia geral.

2 � Os membros da direcção em número de 12 distribuirão, entre
si, na primeira reunião, após a sua eleição, os cargos de presidente,
vice-presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário, tesoureiro,
tesoureiro-ajudante e seis vogais.

ARTIGO 15.º

Compete à direcção:
1) Orientar as actividades da Associação e administrá-la;
2) Elaborar o plano de actividades da Associação;
3) Pedir a convocação das assembleias gerais e extraordinárias;
4) Elaborar anualmente o relatório e as contas da Associação e

submetê-lo à apreciação da assembleia geral, acompanhados do pare-
cer do conselho fiscal;

5) Admitir e exonerar sócios;
6) Representar oficialmente a Associação;
7) Praticar tudo o que for necessário à realização dos objectivos da

Associação;
8) Facultar ao conselho fiscal todos os dossiers e demais documen-

tos que este possa requerer para exercer as suas funções;
9) Solicitar a obtenção de sala para as assembleias gerais e reuniões

da direcção;
10) Propor à assembleia geral o quantitativo das quotizações dos

sócios.
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ARTIGO 16.º

Compete ao presidente da direcção:
1) Presidir às reuniões da direcção;
2) Assinar com o tesoureiro todos os documentos da receita e des-

pesa e as ordens de pagamento;
3) Rubricar os documentos da secretaria e tesouraria.

ARTIGO 17.º

A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois membros da
sua direcção, devendo uma delas ser a do presidente ou do seu substi-
tuto.

ARTIGO 18.º

A direcção reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por mês e,
extraordinariamente sempre que o seu presidente ou a maioria dos
seus membros a solicite.

ARTIGO 19.º

A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos seus
membros, sendo as deliberações tomadas por maioria, tendo o presi-
dente voto de qualidade.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 20.º

O conselho fiscal será constituído por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 21.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais apresentadas pela

direcção;
2) Verificar as contas e a legalidade e conformidade estatutária das

despesas efectuadas, sempre que o entenda conveniente.

ARTIGO 22.º

1 � Todos os corpos sociais são eleitos pelo período de um ano.
2 � Os membros dos corpos sociais não podem abster-se de votar

nas deliberações tomadas em reuniões a que estejam presentes e são
responsáveis pelos prejuízos delas decorrentes, salvo se tiverem ma-
nifestado a sua discordância, constante da respectiva acta.

ARTIGO 23.º

As receitas da Associação compreendem:
1) As quotizações dos associados;
2) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe se-

jam atribuídas.
ARTIGO 24.º

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

ARTIGO 25.º

A Associação será dissolvida por decisão dos seus associados, tomada
em assembleia geral, realizada nos termos do § único do n.º 3 e do n.º 4 do
artigo 10.º destes estatutos.

ARTIGO 26.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino que
for determinado pela assembleia geral que a decretou.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164420

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE ORGENS

Projecto de estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, duração, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-
-Infância de Orgens tem a sua sede em Orgens, Viseu, na referida

Escola, sita no Edifício da Junta de Freguesia, na Rua do Olival, fregue-
sia de Orgens, concelho de Viseu, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A Associação não tem fins lucrativos, é politicamente apartidária
e não visa fins de carácter confessional.

ARTIGO 3.º

A Associação tem por fim concretizar o direito natural dos pais a
educarem os seus filhos em cooperação com a escola e o Estado.

ARTIGO 4.º

Para a prossecução dos seus fins a Associação poderá usar de todas
as faculdades decorrentes do direito enunciado, nomeadamente:

Dispor a escola de uma sala ou quaisquer outras instalações destina-
das ao desenvolvimento das suas actividades, a designar pelo órgão
executivo do agrupamento ou seu representante;

Reunir, através da sua direcção com o responsável do estabeleci-
mento, no mínimo uma vez por trimestre, e sempre que se entenda
necessário com vista à discussão de assuntos relacionados com a vida
do jardim-de-infância;

Realizar reuniões de pais e encarregados de educação, nas instala-
ções do jardim-de-infância;

Dispor de locais para distribuição ou afixação de comunicados ou
outra documentação de interesse para a Associação e enviar, por in-
termédio dos alunos, as convocatórias de reuniões;

Promover e participar em actividades extra curriculares se neces-
sário em colaboração com os docentes do estabelecimento ou outros
do agrupamento;

Utilizar, de acordo com o estabelecimento os seus meios técnicos
e o seu pessoal auxiliar, responsabilizando-se pelo pagamento das
respectivas despesas;

Emitir parecer sobre o regulamento interno do agrupamento;
Pronunciar-se sobre projectos de diplomas legais de maior impor-

tância para a vida escolar, com realce para os que se situem na área das
relações escola-família, sempre que o ministério da tutela o solicite;

Beneficiar de todos os direitos conferidos no regulamento interno
e demais legislação em vigor.

ARTIGO 5.º

A Associação poderá, com vista a aprofundar os seus objectivos,
cooperar com outras associações congéneres e filiar-se em organiza-
ções de âmbito regional ou nacional do mesmo sector.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 6.º

Podem ser sócios da Associação os pais e encarregados de educa-
ção dos alunos que em cada momento frequentem o jardim-de-infância.

§ único. Poderá ser atribuída a qualidade de sócio honorário a qual-
quer associado, desde que a assembleia geral assim delibere.

ARTIGO 7.º

São os deveres dos sócios:
a) Contribuir para o prestígio da Associação, colaborando nas ac-

tividades que visem a prossecução dos seus fins;
b) Pagar pontualmente as quotas;
c) Exercer os cargos para que foram eleitos, salvo o motivo justi-

ficado.
ARTIGO 8.º

Constituem direitos dos sócios:
a) Participar nas assembleias gerais e convocá-las nos termos esta-

tutários;
b) Eleger e ser eleito;
c) Utilizar os serviços da Associação, em condições a estabelecer;
d) Examinar, na sede, as contas da Associação, em condições a

estabelecer.
§ único. O pagamento pontual da quota, legitima a intervenção de

qualquer cônjuges e ou do detentor do poder paternal.

ARTIGO 9.º

Perde a qualidade de sócio aquele que deixe de se encontrar nas
condições previstas no artigo 7.º, ou for expulso nos termos do
artigo seguinte.
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ARTIGO 10.º

Aos sócios podem ser aplicadas as seguintes penalidades:
a) Suspensão, em virtude de prática de actos lesivos do bom nome

da Associação ou do atraso do pagamento da quota por período supe-
rior a três meses;

b) A expulsão por reincidência de actos previstos na alínea anterior
ou pela prática de actos que causem grave dano à Associação.

§ 1.º As penas só podem ser aplicadas mediante inquérito sumário
no qual se diligenciará com vista a ouvir o lesado.

§ 2.º A pena da alínea a) é da competência da direcção e da alínea b)
só pode ser aplicada pela assembleia geral, que funciona também com
o recurso das decisões punitivas da direcção.

ARTIGO 11.º

Os sócios gozam apenas do direito de assistir como observadores
às assembleias gerais.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos da Associação a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal sendo o seu mandato social anual.

§ único. O mandato inicia-se após a eleição e termina com a elei-
ção a efectuar na primeira assembleia geral do ano lectivo seguinte.

Da assembleia geral e da sua mesa

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios em pleno gozo
dos seus direitos, sendo a mesa constituída por um presidente, um vice-
-presidente, que o substitui nas faltas e impedimentos, e um secretá-
rio.

ARTIGO 14.º

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os corpos directivos;
b) Aprovar o relatório e contas anual e o parecer do conselho fiscal;
c) Fixar o quantitativo da quota a pagar pelos sócios;
d) aprovar as filiações previstas no artigo 5.º;
e) Conferir a qualidade de sócio honorário;
f) Deliberar sobre todos os assuntos para que tenha sido convocada.

ARTIGO 15.º

As deliberações serão tomadas por votação aberta ou secreta con-
forme no momento se decidir.

§ único. Para os casos previstos na alínea a) do artigo 14.º, a votação será
obrigatoriamente secreta.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, em sessões ordinárias,
três vezes por ano: a primeira para os fins consignados nas alíneas a)
e b) do artigo 14.º, preferencialmente na primeira quinzena do mês de
Outubro, não podendo nunca ultrapassar o dia 31 do mesmo mês; a
segunda antes do termo do segundo período escolar para análise da
actividade do jardim-de-infância e a terceira no final do terceiro perí-
odo para balanço das actividades desenvolvidas durante o ano lectivo.

Reunirá extraordinariamente por iniciativa própria, da direcção, do
conselho fiscal em convocação devidamente justificada.

ARTIGO 17.º

A convocação far-se-á por meio de aviso postal, por notificação
pessoal feita através dos educandos, ou ainda por outra forma que
ofereça garantias, com a antecedência mínima de setenta e duas horas.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral funcionará em primeira convocação com a pre-
sença de pelo menos metade dos seus sócios e, meia hora depois, com
qualquer número e com carácter vinculativo.

§ 1.º Os sócios impedidos de comparecer poderão ser representa-
dos por outrem mediante credencia dirigida ao presidente da mesa.

§ 2.º Quando a mesa o entender, poderá assistir à assembleia, sem
direito a voto, qualquer elemento da Associação.

ARTIGO 19.º

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

ARTIGO 20.º

Compete à direcção a gerência social, administrativa e financeira
da Associação que representará em juízo ou fora dele, devendo elabo-
rar um relatório da sua actividade e as respectivas contas.

ARTIGO 21.º

A direcção reunirá ordinariamente, a convocar nos termos do ar-
tigo 17.º, uma vez por mês no período lectivo e extraordinariamen-
te, sempre que necessário.

§ 1.º A direcção funcionará regularmente desde que esteja presente
a maioria dos seus membros.

§ 2.º As decisões são tomadas por maioria e, em caso de empate, o
presidente tem voto de qualidade.

Da assembleia geral e da sua mesa

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais e
reunirá ordinariamente, a convocar nos termos do artigo 17.º, uma
vez por ano, e extraordinariamente sempre que necessário, sendo-lhe
aplicáveis as normas dos §§ 1.º e 2.º do artigo 21.º

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal fiscalizar os actos administrativos e
financeiros da direcção, verificar as suas contas e dar parecer sobre os
seus actos que impliquem aumento das despesas ou diminuição das
receitas.

CAPÍTULO IV

Das receitas e despesas

ARTIGO 24.º

Constituem receitas sociais o produto das quotas e quaisquer dona-
tivos.

ARTIGO 25.º

Constituem despesas da Associação todas aquelas que derivem do
exercício das suas funções.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

Qualquer situação não expressamente prevista nos articulados dos
presentes estatutos aplicar-se-á por analogia uma disposição estatutá-
ria que preveja caso semelhante.

ARTIGO 27.º

Fica estipulado o foro da comarca de Viseu para os pleitos emer-
gentes dos presentes estatutos.

ARTIGO 28.º

Aos casos omissos nestes estatutos aplica-se a legislação em vigor.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164424

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DE MONTEBELLO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede social, natureza, fins e
duração

ARTIGO 1.º

Da denominação da AP

A Associação tem a denominação de Associação de Pais e Encar-
regados de Educação da Escola de Montebello, sendo adiante designa-
da por AP.
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ARTIGO 2.º

Da sede social da AP

A AP tem a sua sede nas instalações da respectiva escola, localiza-
da na Rua de Alcântara, Porto.

ARTIGO 3.º

Da natureza jurídica da AP

A AP é uma instituição sem fins lucrativos, independente de ide-
ologias política, religiosa ou outra, e que se obriga a agir de acordo
com os princípios fundamentais da Constituição da República Por-
tuguesa, da declaração universal dos direitos da criança e em confor-
midade com as leis vigentes.

ARTIGO 4.º

Dos fins da AP

A AP valoriza uma visão personalista da escola, caracterizada pelo
primado da pessoa humana, em relação à qual toda a instituição se define.

Sendo reconhecido o direito e dever dos pais e encarregados de
educação em orientar todo o processo educativo dos seus educandos,
cabe à AP assegurar a sua representação em sede própria, participan-
do activamente na resolução de problemas escolares e na construção
de uma escola com mais espaços para mostrar saberes e sentidos, aonde
os adultos, professores, auxiliares de educação ou pais, se sintam res-
ponsáveis e dignificados, e as crianças sejam respeitadas e se sintam
felizes.

Por este quadro de princípios, a AP estabelece o propósito deter-
minado de:

1) Tomar assento nos órgãos de gestão e administração do agrupa-
mento, nos termos da lei e em conformidade com o regulamento
interno do agrupamento;

2) Organizar e colaborar em iniciativas que tenham em vista a
melhoria da qualidade de funcionamento geral e humanização da es-
cola, assim como em práticas motivadoras de uma boa aprendizagem
e desenvolvimento pessoal dos alunos;

3) Organizar e colaborar em iniciativas de âmbito social que visem
acompanhar e ou encaminhar alunos com necessidades sociais ou
educativas especiais;

4) Incentivar os pais e encarregados de educação dos alunos da
escola a participarem ao longo do ano lectivo na vida escolar dos
seus filhos e educandos;

5) Intervir como parceiro activo na comunidade educativa da es-
cola, participando em projectos de inovação que facilitem novas di-
nâmicas pedagógicas.

ARTIGO 5.º

Da duração da AP

A AP terá duração temporal ilimitada, regendo-se pelos presentes
estatutos.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 6.º

Das condições de admissibilidade

Por direito próprio, podem ser associados da AP todos os pais e
encarregados de educação dos alunos da escola que assim expressem
tal vontade, obrigando-se a cumprir as disposições estatutárias.

ARTIGO 7.º

Dos direitos dos associados

1) Participar em todas as iniciativas levadas a efeito pela AP;
2) Intervir e colaborar nos trabalhos e deliberações da AP;
3) Eleger e ser eleito para integrar os corpos sociais da AP;
4) Recorrer à AP para apresentar questões relativas aos seus filhos

e educandos, por serem questões de incidência directa na vida escolar;
5) Propor à AP iniciativas que entendam úteis para uma melhor

vida escolar;
6) Ser informado periodicamente das actividades em curso ou a

desenvolver pela AP;
7) Requerer a realização de uma assembleia geral para tratamento

de assuntos relevantes e urgentes, nos termos do n.º 2 do artigo 15.º dos
presentes estatutos;

8) Qualquer associado qualificado tem direito a um voto, indepen-
dentemente do número de filhos e ou educandos que frequentem a
escola.

ARTIGO 8.º

Dos deveres dos associados

1) Colaborar sempre que possível com os órgãos da AP quando
estes o solicitarem;

2) Exercer com zelo e diligência as funções dos cargos para que
foram eleitos;

3) Comparecer às reuniões para que foram convocados, e contri-
buir para o desenvolvimento harmonioso da AP bem como para a
realização dos seus fins;

4) Respeitar e fazer respeitar as disposições estabelecidas nos pre-
sentes estatutos e aceitar as decisões dos corpos sociais;

5) Respeitar o regulamento interno do agrupamento;
6) Pagar atempadamente a quota anual que vier a ser fixada, a qual

se destina a fazer face a despesas administrativas e outras decorrentes
da prossecução dos objectivos da AP.

ARTIGO 9.º

Das sanções

Os associados que manifestamente não cumprirem os seus deveres
para com a AP perdem a qualidade de associado, enquanto durar a
situação de incumprimento.

CAPÍTULO III

Património social

ARTIGO 10.º

Dos bens do património social

1 � O património da AP é constituído por:
a) Receitas da quotização anual dos associados;
b) Receitas casuais, donativos ou subsídios eventualmente atribuí-

dos;
c) Equipamentos informáticos;
d) Outros bens.
2 � As receitas da AP serão depositadas em conta própria de uma

instituição bancária a escolher pelos corpos sociais, obrigando a sua
movimentação a assinaturas de dois membros da direcção.

CAPÍTULO IV

Corpos sociais

ARTIGO 11.º

Das disposições gerais

Constituem corpos sociais da AP a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Da eleição dos corpos sociais da AP

1 � A eleição dos corpos sociais efectua-se por escrutínio directo
e voto secreto.

2 � As listas podem ser apresentadas pela direcção cessante ou por
grupos de associados não inferior a 11, vencendo a lista que obtiver
o maior número de votos dos presentes.

3 � Os corpos sociais são eleitos pelo período completo de um
ano lectivo, devendo os seus membros manter-se em exercício de
funções até à data de eleição dos seus substitutos.

4 � As funções exercidas pelos membros dos corpos sociais não
são remuneradas.

ARTIGO 13.º

Da constituição da assembleia geral

A assembleia geral da AP fica legalmente constituída quando esti-
verem presentes pelo menos metade mais um dos associados no ple-
no gozo dos seus direitos civis.

Se à hora designada não se verificar a presença daquele número de
associados, a assembleia pode deliberar em 2.ª convocatória, após
trinta minutos da hora previamente marcada, com qualquer número
de associados presentes.

ARTIGO 14.º

Das deliberações da assembleia geral

1 � As deliberações da assembleia geral devem ser tomadas por
maioria absoluta de votos dos associados presentes.
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2 � As deliberações sobre alterações dos estatutos da AP exigem
o voto favorável de três quartos dos associados presentes.

3 � A deliberação para dissolução da AP requer o voto favorável
de três quartos de todos os associados.

ARTIGO 15.º

Da convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente uma vez no 1.º tri-
mestre do ano lectivo para aprovação do relatório e contas anuais,
bem como para eleger os corpos sociais da AP.

2 � A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente se con-
vocada pelo seu presidente, ou quando requerida pela direcção ou
conselho fiscal, ou quando requerida por um mínimo de seis associa-
dos.

3 � A assembleia geral é convocada por aviso ou convocatória
escrita, devendo ser entregue a cada um dos associados ou expedido
por intermédio do aluno, e afixado em local próprio na escola, com
uma antecedência mínima de oito dias, indicando obrigatoriamente a
data, hora e local da reunião, bem como a respectiva ordem de traba-
lhos.

4 � A mesa da assembleia geral será constituída por três mem-
bros, dos quais um exerce as funções de presidente, outro de vice-
-presidente e outro de secretário.

ARTIGO 16.º

Das competências da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
1) Eleger e destituir os membros da mesa, direcção e conselho fis-

cal, nos termos da lei;
2) Fixar o montante mínimo da quota a pagar anualmente por cada

associado;
3) Apreciar e votar, na reunião ordinária anual, o relatório e con-

tas anuais da AP;
4) Apreciar e votar os estatutos, bem como as propostas de alte-

ração dos mesmos;
5) Decidir da dissolução da AP;
6) Analisar e dar parecer sobre assuntos de interesse para a realiza-

ção dos objectivos da AP;
7) Fiscalizar a actividade da direcção e do conselho fiscal;
8) Designar os representantes dos pais e encarregados de educação

nos órgãos de gestão e administração do agrupamento aonde tenham
assento � assembleia de escola e conselho pedagógico;

9) Designar os representantes dos pais e encarregados de educação
que devam integrar a assembleia eleitoral que elege o conselho execu-
tivo do agrupamento.

ARTIGO 17.º

Das competências do presidente da mesa

Compete ao presidente da mesa ou ao seu substituto indicado:
1) Convocar as assembleias gerais, ordinárias ou extraordinárias;
2) Presidir às reuniões da assembleia geral e orientar a ordem dos

trabalhos;
3) Elaborar o livro de actas, que servirá também para a tomada de

posse dos corpos sociais, a qual deverá ser dada pelo presidente da
mesa;

4) Assinar as actas das assembleias gerais e proceder à legalização
do respectivo livro.

ARTIGO 18.º

Da gestão da direcção

1 � A gestão da AP será assegurada por uma direcção composta
por cinco membros que serão pais e encarregados de educação de alu-
nos da escola.

2 � Dos membros pertencentes à direcção, um exercerá as fun-
ções de presidente, outro de vice-presidente, outro de secretário, ou-
tro de tesoureiro e outro de vogal.

3 � Sempre que se afigurar necessário proceder ao preenchimento
de uma vaga na direcção, esta deverá providenciar ao preenchimento
oportuno da mesma, através de convite dirigido a um dos membros
suplentes, já devidamente eleitos na assembleia geral de eleição dos
corpos sociais da AP.

ARTIGO 19.º

Das competências da direcção

Compete à direcção da AP:
1) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos, assim como to-

das as decisões tomadas em assembleia geral;
2) Gerir de modo organizado e eficiente todas as actividades da AP;

3) Elaborar o plano anual de actividades da AP, promovendo a sua
difusão;

4) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias;
5) Elaborar o relatório e contas anuais da AP, apresentando-os até

30 dias antes da reunião ordinária da assembleia geral, e submeter esses
documentos a votação/aprovação da assembleia geral acompanhados
do parecer do conselho fiscal;

6) Representar a AP sempre que necessário;
7) Praticar todos os actos necessários à concretização dos objecti-

vos da AP;
8) Administrar com parcimónia os bens pertencentes ao patrimó-

nio da AP;
9) Reunir com os órgãos de gestão e administração do agrupamen-

to, sempre que as circunstâncias assim o recomendem.

ARTIGO 20.º

Das responsabilidades da direcção

1 � A responsabilidade dos actos praticados pela direcção da AP
será solidária.

2 � A AP só fica obrigada pela assinatura de dois membros da
direcção, devendo ser uma das assinaturas do seu presidente ou vice-
-presidente e outra do tesoureiro.

ARTIGO 21.º

Das deliberações da direcção

1 � A direcção reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por
cada trimestre, e sempre que solicitada para o efeito a direcção reu-
nirá extraordinariamente.

2 � A direcção tem condições efectivas de deliberar quando esti-
ver presente a maioria dos seus membros, tendo o presidente voto de
qualidade nas suas deliberações.

3 � Por cada reunião realizada deverá ser lavrada a corresponden-
te acta.

ARTIGO 22.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal eleito pela assembleia geral será constituído por
três membros, dos quais um exerce as funções de presidente, outro de
secretário e outro de vogal.

ARTIGO 23.º

Das competências

Compete ao conselho fiscal:
1) Fiscalizar a legalidade dos actos da direcção;
2) Fiscalizar e dar parecer sobre o relatório e contas anuais apre-

sentadas pela direcção, num prazo que deve ser inferior a 15 dias após
a sua apresentação;

3) Verificar as contas e sua conformidade estatutária sempre que o
entenda necessário;

4) Reunir ordinariamente uma vez por cada período escolar, a pe-
dido de qualquer um dos seus membros ou membros da direcção;

5) Emitir parecer sobre quaisquer actos da direcção, sempre que
solicitado para o efeito.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 24.º

Da dissolução da AP

Apenas por decisão dos seus associados a AP pode ser dissolvida,
decisão essa tomada em assembleia geral para o efeito convocada.

Em caso de dissolução, os bens da AP têm o destino que vier a ser
deliberado na respectiva assembleia geral.

ARTIGO 25.º

Com a escola ou isoladamente, a AP pode inscrever-se ou vir a
estabelecer relações com associações ou clubes de carácter cultural ou
desportivo, ou promover, por todos os meios ao seu alcance, o apro-
veitamento racional de instalações disponíveis, desde que daí resul-
tem vantagens directas para os educandos da escola.

ARTIGO 26.º

No que os presentes estatutos forem omissos, observar-se-á o dis-
posto na legislação geral em vigor, bem como nas leis em vigor sem-
pre que aplicáveis às associações.
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ARTIGO 27.º

Desde que não integrem os corpos sociais, a AP pode aceitar asso-
ciados beneméritos, ficando contudo a sua admissão condicionada à
aprovação final da direcção.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164435

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DO JARDIM-DE-INFÂNCIA DE S. BENTO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação

É criada a Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-
-de-Infância de S. Bento, no lugar de São Bento, na freguesia de São
João de Ver, por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Fins

A Associação agora criada tem por fins a defesa e a promoção dos
interesses dos seus associados em tudo o que respeita à educação e
ensino dos seus filhos e educandos, que são alunos da educação pré-
-escolar do Jardim-de-Infância de S. Bento e não tem fins lucrativos.

CAPÍTULO III

Sede

A sede da Associação é nas instalações do Jardim-de-Infância de
S. Bento, na freguesia de São João de Ver, concelho de Santa Maria
da Feira.

CAPÍTULO IV

Órgãos

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

SECÇÃO I

Assembleia geral

SUBSECÇÃO I

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados da
Associação.

2 � A assembleia geral será dirigida pelo presidente da mesa da
assembleia geral e secretariada pelos seus dois secretários eleitos em
lista única com os restantes órgãos da Associação, direcção e conse-
lho fiscal.

SUBSECÇÃO II

Competências da assembleia geral

1 � À assembleia geral compete aprovar os balanços anuais, rela-
tório de actividades e relatório de contas, bem como aprovar o plano
de actividades e orçamento para cada ano.

2 � Compete também à assembleia geral eleger e destituir os ór-
gãos da Associação.

3 � Compete ainda à assembleia proceder a alterações estatutárias
entendidas como necessárias para o bom funcionamento da Associação.

SUBSECÇÃO III

Convocação e formas de convocação da assembleia geral

1 � A assembleia geral é sempre convocada pelo presidente da mesa
da assembleia geral quer se tratem de reuniões ordinárias quer se tra-
tem de reuniões extraordinárias.

2 � As reuniões ordinárias serão duas e visam tratar os pontos
constantes no n.º 1 do artigo anterior.

3 � As reuniões extraordinárias serão as assembleias gerais eleito-
rais, as assembleias para alteração dos estatutos da Associação, bem
como outras que a mesa da assembleia geral entenda necessárias.

4 � Pode ainda a assembleia geral ser convocada sempre que a
convocação seja requerida, com um fim legítimo por um quinto dos
associados.

5 � Caso a assembleia não seja convocada nos termos do atrás
disposto, a qualquer associado é lícito efectuar a convocação.

6 � Qualquer convocatória, para reuniões ordinárias, deve ser efec-
tuada com uma antecedência mínima de sete dias. Quando se tratem
de reuniões extraordinárias a convocatória deverá ser efectuada com
a antecedência mínima de 15 dias.

7 � As convocatórias serão divulgadas, obrigatoriamente através
de aviso a afixar, na escola, em local próprio das quais devem constar
o dia, a hora, o local da reunião e a respectiva ordem do dia.

8 � Sempre que possível será ainda enviado aviso através de cada
aluno com uma antecedência razoável ou, utilizada outra forma que o
presidente da mesa da assembleia geral entenda como mais eficiente.

SUBSECÇÃO IV

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia não pode deliberar, em primeira convocatória,
sem metade, pelo menos, dos seus associados.

2 � Salvo o disposto nos números seguintes, as deliberações são
tomadas por maioria absoluta dos associados presentes.

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

4 � As deliberações sobre a dissolução ou prorrogação da Associ-
ação requerem o voto favorável de três quartos do número de todos
os associados.

5 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre assuntos que não
constem da ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem
à reunião e todos concordarem com o aditamento.

SECÇÃO II

Direcção

SUBSECÇÃO I

Constituição da direcção

A direcção é o órgão executivo da Associação e é constituída pelo
presidente, pelo tesoureiro, pelo secretário e por dois vogais.

SUBSECÇÃO II

Competência da direcção

1 � Compete à direcção cumprir o plano que se propõe no início
do mandato bem como cumprir todas as deliberações da assembleia
geral.

2 � Compete também à direcção fazer cumprir os fins para que
Associação foi criada.

3 � Compete ainda à direcção gerir os bens da Associação, quer os
provenientes da cotização quer outros que venham a ser adquiridos
quer através de donativos e subsídios que sejam para cumprimento
dos fins da Associação.

4 � São, obrigatoriamente, competências da direcção a elabora-
ção dos documentos a aprovar pela assembleia geral e que constam
do n.º 1 da subsecção II da secção I do capítulo IV destes estatutos.

5 � Compete à direcção representar a Associação.
6 � Compete por fim admitir novos associados.

SUBSECÇÃO III

Funcionamento da direcção

1 � A direcção reunirá uma vez por mês sendo que nunca pode
decidir sem a presença de, pelo menos, três dos seus membros.

2 � A direcção escolherá, de entre os seus membros, pelo menos
dois, sendo um o presidente e outro o tesoureiro, para fins de obriga-
ção da Associação, nomeadamente, na emissão de documentos.

3 � Cabe ainda à direcção nomear de entre os seus membros, aque-
les que representam a Associação, sempre que esta seja solicitada,
nomeadamente no conselho escolar.

4 � Serão elaboradas actas de todas as reuniões da direcção.
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SECÇÃO III

Conselho fiscal

SUBSECÇÃO I

Constituição do conselho fiscal

O conselho fiscal é constituído por três elementos, um que preside,
outro o secretário e outro o vogal.

SUBSECÇÃO II

Competência do conselho fiscal

1 � É da competência do conselho fiscal a emissão de parecer sobre
todos os actos da direcção e obrigatoriamente emitir parecer sobre os
documentos referidos no n.º 1 do artigo 6.º dos presentes estatutos,
apresentados pela direcção à assembleia geral.

2 � Pode ainda participar nas reuniões da direcção sempre que
manifeste essa intenção, mas sem direito a voto.

SUBSECÇÃO III

Funcionamento do conselho fiscal

O conselho fiscal funcionará sempre que necessário para a prosse-
cução das suas competências.

CAPÍTULO V

Dos associados

1 � São associados todos os pais e encarregados de educação que
tenham filhos ou educandos que frequentem o Jardim-de-Infância de
S. Bento.

2 � Para se tornar associado o candidato terá de dirigir pedido de
adesão à direcção que preencherá boletim de inscrição criado para o
efeito.

3 � Deixam de ser associados ou poder pertencer aos órgãos soci-
ais os pais e encarregados de educação que deixem de ter os filhos ou
educandos inscritos no Jardim-de-Infância de S. Bento.

4 � Aos associados compete uma cotização anual de 10 euros.

SUBSECÇÃO I

Direitos dos associados

São direitos dos associados:
1) Participar nas assembleias gerais;
2) Candidatar-se aos órgãos sociais da Associação;
3) Apresentar propostas para a prossecução dos fins a que se des-

tina a Associação.

SUBSECÇÃO II

Deveres dos associados

São deveres dos associados:
1) Participar nas assembleias gerais;
2) Apresentar propostas para o funcionamento e dinamização da

Associação e do Jardim-de-Infância;
3) Colaborar com os órgãos sociais de acordo com as suas possi-

bilidades naquilo para que forem solicitados.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

Todas as situações não abrangidas por estes estatutos, que não se-
jam resolvidas pela assembleia geral, serão regidos pela legislação
aplicável às associações de pais e, subsidiariamente, pelo disposto nos
artigos 167.º a 184.º do Código Civil.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164438

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB, 2/3, FERNANDO PESSOA

Alteração de estatutos

CAPÍTULO I

Da denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola EB, 2/
3, Fernando Pessoa, também designada abreviadamente por APEFP,
congrega e representa pais e encarregados de educação da Escola EB,
2/3, Fernando Pessoa.

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

A APEFP tem a sua sede social na Escola EB, 2/3, Fernando Pes-
soa na freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

São fins da APEFP:
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 APEFP:
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) Analisar e ponderar situações prejudiciais aos interesses dos alu-

nos, intervindo junto dos órgãos de gestão da escola, fazendo todos
os esforços para sua resolução;

d) Criar as condições necessárias para interpretar a vontade dos
pais e encarregados de educação, junto do estabelecimento de ensino;

e) Promover e cooperar em iniciativas da escola, sobretudo na área
escola e nas de carácter físico, recreativo e cultural;

f) Promover o estabelecimento de relações com outras associações
similares ou suas estruturas representativas, visando a representação
dos seus interesses junto do Ministério da Educação.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

a) São associados da APEFP os pais e os encarregados de educação
dos alunos matriculados na escola;

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

ARTIGO 8.º

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

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

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

d) Serem mantidos ao corrente de toda a actividade da APEFP.
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ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

Perdem a qualidade de associados:
a) Os pais ou encarregados de educação cujos filhos deixem de 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 APEFP a assembleia geral, o conselho execu-
tivo e o conselho fiscal. Estes exercerão os seus cargos sem qualquer
remuneração.

ARTIGO 12.º

Os membros da mesa da assembleia geral, o conselho executivo e
o conselho fiscal são eleitos anualmente, por sufrágio directo 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 assembleia geral será feita com a antecedên-
cia mínima de oito dias, por circular enviada a todos os associados,
indicando a data, hora, local e ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

A assembleia geral considera-se legalmente constituída, em primei-
ra convocação, se estiverem presentes, pelo menos, mais de metade
dos associados.

ARTIGO 18.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Aprovar e alterar os estatutos;
b) Eleger e exonerar os membros dos corpos sociais;
c) Fixar anualmente o montante da quota;
d) Discutir e aprovar o relatório de actividades e contas da gerên-

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

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

apreciação.
ARTIGO 19.º

As deliberações são tomadas por maioria absoluta, exigindo-se
porém:

a) A qualificação de três quartos dos associados presentes para al-
teração dos estatutos;

b) A qualificação de três quartos dos associados para a dissolução
da Associação;

c) A qualificação de dois terços dos presentes para a exoneração
do conselho executivo.

ARTIGO 20.º

A APEFP será gerida por um conselho executivo constituído por
um mínimo de 5 e um máximo de 11 associados: um presidente, um
vice-presidente, um tesoureiro, dois secretários e vários vogais.

ARTIGO 21.º

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

ARTIGO 22.º

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

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

ano seguinte;
g) Solicitar, nas suas reuniões, a presença dos presidentes da as-

sembleia geral e do conselho fiscal, como acessores;
h) Promover encontros com quaisquer órgãos de gestão da escola, quando

tal se revelar de interesse.
ARTIGO 23.º

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

ARTIGO 24.º

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

a conformidade estatutária dos actos da direcção.

ARTIGO 25.º

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

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 26.º

Constituem, nomeadamente, receitas da APEFP:
a) As quotas dos associados;
b) As subvenções ou doações que lhe sejam concedidas;
c) A venda de publicações;
d) Todas as verbas conseguidas através de sorteios, rifas, etc.

ARTIGO 27.º

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

ARTIGO 28.º

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

ARTIGO 29.º

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 30.º

O ano social da APEFP principia em 1 de Outubro e termina em
30 de Setembro.

ARTIGO 31.º

Para assuntos de mero expediente basta a assinatura de qualquer
membro do conselho executivo.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164441
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FAP � ESPOSENDE

Alteração de estatutos

CAPÍTULO I

Da Federação

ARTIGO 1.º

Denominação

A Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação
do Concelho de Esposende, também designada por FAP � Esposen-
de, rege-se pelos presentes estatutos e demais regulamentos aprova-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Duração e sede

A FAP � Esposende tem duração por tempo indeterminado e sede
na Escola Secundária Henrique Medina, sita na Avenida do Dr. Hen-
rique Barros Lima.

ARTIGO 3.º

Natureza

1 � A FAP � Esposende exercerá as suas actividades independente
de quaisquer ideologias política ou religiosa, respeitando as diversas
correntes de opinião e de direito, em especial no que se refere à edu-
cação, juventude, ciência e cultura.

2 � A FAP � Esposende não tem fins lucrativos e salvaguardará
a sua independência em relação a quaisquer organizações públicas ou
privadas, nacionais, supranacionais ou estrangeiras.

3 � A FAP � Esposende exercerá a sua actividade através de uma
colaboração efectiva com todos os intervenientes no processo educa-
tivo.

ARTIGO 4.º

Âmbito

1 � A FAP � Esposende abrange todas as associações de pais e
encarregados de educação constituídas ao abrigo da lei, no âmbito dos
estabelecimentos de educação pré-escolar, do ensino básico e secun-
dário, oficial, particular ou cooperativo que se situem no concelho de
Esposende, subscrevam os presentes estatutos e nela se associem.

2 � Poderão também associar-se na FAP � Esposende, as associ-
ações de pais cujos estabelecimentos de ensino não pertencendo ao
concelho de Esposende se situem em áreas pedagógicas que incluam o
concelho de Esposende, desde que não sejam associadas de outra es-
trutura concelhia.

ARTIGO 5.º

Fins

Associação FAP � Esposende com objectivos de apoiar, dinami-
zar, congregar, representar a nível concelhio, nacional e internacio-
nal as associações de pais, promover e contribuir para a melhoria da
qualidade de ensino e do sistema educativo.

ARTIGO 6.º

Objectivos

A FAP � Esposende tem por objectivos:
1) Representar as suas associadas, sempre no respeito pela autono-

mia de cada uma;
2) Incentivar a criação de associações de pais e encarregados de

educação, através de acções junto destes, sensibilizando-os para as
questões do ensino e da educação;

3) Intervir no sentido de defender os interesses culturais, morais e
físicos dos educandos, fomentando a colaboração permanente entre
todas as estruturas intervenientes no processo educativo;

4) Intervir, como parceiro social, junto das autoridades, da autar-
quia e demais instituições, de modo a possibilitar o exercício dos di-
reitos e facilitar o cumprimento dos deveres, que cabem aos pais e
encarregados de educação;

5) Pugnar pela dignificação e qualidade do ensino, bem como pela
igualdade de oportunidades no seu acesso, defendendo a autonomia esco-
lar e a coresponsabilização dos encarregados de educação na sua gestão;

6) Contribuir e participar activamente na definição de uma políti-
ca de educação e juventude, de acordo com o consagrado na Consti-
tuição da República Portuguesa;

7) Promover o esclarecimento de pais e encarregados de educação,
enquanto membros da comunidade educativa, habilitando-os ao cabal
desempenho da sua missão nos órgãos de gestão da escola;

8) Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e social,
quer no âmbito do movimento associativo de pais e encarregados de
educação, quer no âmbito da ocupação de tempos livres;

9) Criar condições para a celebração de parcerias de âmbito cultu-
ral, científico e profissional;

10) Implementar um centro concelhio de partilha de conhecimen-
to, de recursos e de pessoal.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 7.º

Qualidade

1 � A FAP � Esposende tem duas categorias de associados: efec-
tivos e honorários.

2 � Podem ser sócios efectivos as associações de pais e encarre-
gados de educação referidas no artigo 4.º

3 � Podem ser sócios honorários pessoas singulares ou colectivas,
que tenham tido participação relevante no movimento associativo
de pais ou que tenham prestado serviços de significativa importância
ao sistema educativo.

ARTIGO 8.º

Admissão

1 � As associações de pais e encarregados de educação referidas
no artigo 4.º que queiram associar-se na FAP � Esposende deverão
solicitá-lo por escrito, anexando os respectivos estatutos e compro-
vativo da sua constituição ao abrigo da legislação em vigor.

2 � A admissão das associadas é da competência da comissão exe-
cutiva, havendo recurso para a assembleia geral, em caso de recusa do
pedido.

ARTIGO 9.º

Designação dos sócios honorários

Compete à assembleia geral atribuir o título de sócio honorário sob
proposta devidamente fundamentada da comissão executiva, ou de
qualquer associado efectivo, no pleno gozo dos seus direitos sociais.

ARTIGO 10.º

Direitos

1 � São direitos dos sócios efectivos:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais;
c) Beneficiar do apoio e das actividades da FAP � Esposende;
d) Ser representados quer pela FAP � Esposende, quer por outras

organizações de que esta faça parte;
e) Recorrer para a assembleia geral, dos actos dos órgãos sociais

contrários aos estatutos, à lei ou ao movimento associativo de pais e
encarregados de educação;

f) Ser mantido ao corrente das actividades da FAP � Esposende.
2 � São direitos dos sócios honorários:
a) Participar nas assembleias gerais com direito a voto;
b) Ser indicado para o conselho consultivo;
c) Beneficiar do apoio e dos serviços da FAP � Esposende;
d) Ser mantido ao corrente das actividades da FAP � Esposende.

ARTIGO 11.º

Deveres

São deveres das associações:
a) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentares;
b) Colaborar nas actividades da FAP � Esposende, contribuindo

para a realização dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
c) Exercer com lealdade e zelo os cargos para que forem eleitos;
d) Cumprir as resoluções dos órgãos sociais da FAP � Esposende,

desde que as mesmas não colidam com os seus interesses;
e) Pagar pontualmente a quotização fixada em assembleia geral;
f) Não utilizar as actividades da FAP � Esposende em benefício

pessoal;
g) Comparecer nas assembleias gerais extraordinárias por si con-

vocados;
h) Propor e dinamizar actividades a realizar pela FAP � Esposen-

de.
ARTIGO 12.º

Aquisição e exercício de direitos

1 � Os direitos dos associados adquirem-se com a sua admissão e
após pagamento da respectiva quotização.
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2 � O exercício dos direitos de associado depende do cumprimen-
to dos deveres previstos nos presentes estatutos.

ARTIGO 13.º

Demissão

Perdem a qualidade de associados os que voluntariamente se demi-
tam, após comunicação por escrito ao presidente da mesa da assem-
bleia geral, com a regularização, se for caso disso, das quotizações
vencidas.

ARTIGO 14.º

Sanções

1 � O não cumprimento dos deveres previstos no artigo 11.º é passí-
vel de sanção disciplinar, que poderá ser uma das seguintes penalidades:

a) Repreensão registada;
b) Suspensão por tempo indeterminado;
c) Exclusão.
2 � A aplicação de qualquer pena terá de ser precedida de proces-

so escrito, a cargo de uma comissão constituída pelo presidente de
cada um dos órgãos sociais, que liderará o processo até à realização da
assembleia geral, à qual compete tomar a decisão final. Caso o visado
seja presidente de um dos órgãos sociais, terá de ser substituído nesta
comissão por outro elemento da linha hierárquica descendente.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 15.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais da FAP � Esposende:
a) A assembleia geral;
b) A comissão executiva;
c) O conselho fiscal.
2 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral expressa-

mente convocada para o efeito.
3 � O exercício dos cargos nos órgãos sociais não será remunera-

do.
ARTIGO 16.º

Responsabilização

Os membros dos órgãos sociais são solidariamente responsáveis pelas
deliberações tomadas pelo órgão a que pertencem, excepto se fize-
rem constar na acta da reunião o seu voto de vencido.

ARTIGO 17.º

Assembleia geral

1 � À assembleia geral é constituída por todas os associados, no
pleno exercício dos seus direitos sociais e as suas decisões são vincu-
lativas.

2 � À assembleia geral compete, nomeadamente:
a) Eleger e destituir a mesa da assembleia geral, a comissão execu-

tiva e o conselho fiscal;
b) Aprovar o plano de actividades e o orçamento;
c) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos e a

criação ou alteração de quaisquer regulamentos;
d) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais;
e) Deliberar sobre formas de associação ou cooperação com orga-

nizações congéneres;
f) Deliberar sobre os recursos nos termos do n.º 2 do artigo 8.º;
g) Aplicar as sanções previstas no artigo 14.º;
h) Atribuir o título de sócio honorário, nos termos do artigo 9.º,

por maioria de três quartos dos associados presentes;
i) Fixar o valor da quota anual a suportar pelos associados;
j) Exercer todas as demais funções que lhe sejam atribuídas pela lei

e pelos estatutos e as que não sejam da competência de outros órgãos
sociais.

ARTIGO 18.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � A competência dos membros da mesa da assembleia geral é a
seguinte:

a) Do presidente:
1) Convocar, presidir e dirigir a assembleia geral;
2) Assinar as actas das sessões e rubricar os livros;

b) Do vice-presidente: substituir o presidente nas suas ausências ou
impedimentos;

c) Do secretário:
1) Coadjuvar o presidente na direcção dos trabalhos;
2) Elaborar as actas das sessões e assiná-las com o presidente;
3) Ocupar-se do expediente a que as sessões derem lugar, nomeada-

mente o envio de cópia das actas, a todos os associados efectivos, no
prazo máximo de 20 dias.

ARTIGO 19.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez por perí-
odo escolar, ocorrendo a eleição dos corpos sociais na assembleia geral
do 1.º período, cuja realização deve ocorrer até ao final do mês de
Novembro.

2 � Reunirá extraordinariamente por iniciativa do presidente da
mesa da assembleia geral, por proposta da comissão executiva ou con-
selho fiscal ou, ainda, sob requerimento de um grupo de cinco sócios
efectivos no pleno gozo dos seus direitos sociais.

3 � Quando a requerimento de associados, estes deverão indicar
expressamente o objectivo da reunião e o seu funcionamento implica
a presença de, pelo menos, dois terços dos requerentes.

4 � A convocatória será feita por carta enviada para cada um dos
associados, com antecedência mínima de 15 dias, em que indicar-se-á
o dia, hora e local da reunião e a respectiva ordem do dia.

5 � A assembleia geral só pode funcionar em primeira convoca-
tória, desde que estejam presentes, pelo menos, metade do número
total de sócios efectivos, no pleno gozo dos seus direitos sociais.

6 � Não se verificando as presenças referidas no número antece-
dente, a assembleia geral funcionará em segunda convocatória, trinta
minutos depois da hora marcada para a primeira, com qualquer núme-
ro de associados.

7 � As deliberações são tomadas por maioria simples de votos,
cabendo um voto a cada associado efectivo, no pleno gozo dos seus
direitos sociais.

8 � Para a revisão de estatutos, é necessário um quórum mínimo
de 25 % da totalidade de associados efectivos e a votação favorável
de três quartos dos associados presentes.

9 � Para a dissolução da FAP � Esposende é necessária a vota-
ção favorável de três quartos de todos os sócios efectivos, no pleno
gozo dos seus direitos sociais.

ARTIGO 20.º

Comissão executiva

1 � A comissão executiva é o órgão dinamizador e de gestão da
FAP � Esposende e é constituída por cinco membros: um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 � A comissão executiva reunirá, pelo menos, uma vez por mês
e as suas deliberações são tomadas por maioria, cabendo ao presiden-
te voto de qualidade em caso de empate.

3 � As atribuições da comissão executiva são:
a) Cumprir e fazer cumprir as deliberações da assembleia geral;
b) Elaborar o plano de actividades, o orçamento e os relatórios

anuais;
c) Admitir associados;
d) Orientar e executar a actividade da FAP � Esposende, de acor-

do com as linhas gerais definidas pela assembleia geral;
e) Constituir comissões, permanentes ou eventuais, convidando para

nelas participar associados e ou pessoas individuais ou colectivas ex-
teriores à FAP � Esposende, definindo-lhes os objectivos e atribui-
ções e aprovando os respectivos regulamentos;

f) Organizar e dirigir os serviços da FAP � Esposende, admitir e
dispensar pessoal, a título permanente ou eventual, e contratar pres-
tações de serviços de quaisquer pessoas ou organizações, cuja colabo-
ração entenda estritamente necessária;

g) Propor à assembleia geral a atribuição da qualidade de sócio
honorário;

h) Convocar as reuniões plenárias.
4 � Compete, especialmente, ao presidente da comissão executiva:
a) Coordenar a actividade da comissão e convocar as respectivas

reuniões;
b) Representar a FAP � Esposende de acordo com as orientações

e decisões da comissão executiva;
c) Resolver assuntos de carácter urgente, que deverão ser presen-

tes, para ratificação, na reunião seguinte da comissão executiva;
5 � Compete, especialmente, ao vice-presidente coadjuvar e subs-

tituir o presidente, nas suas ausências ou impedimentos.
6 � Compete, especialmente, ao secretário elaborar as actas que,

depois de aprovadas, deverão ser assinadas por todos os membros
presentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 33 � 16 de Fevereiro de 20053418-(34)

7 � Compete, especialmente, ao tesoureiro estruturar e manter em
bom funcionamento o sector financeiro, mantendo a respectiva con-
tabilidade actualizada de modo a expressar correctamente a situação
económica ou financeira da Federação.

8 � O presidente, em reunião da comissão executiva, pode delegar
em um ou mais elementos desta comissão, parte da competência que
lhe é atribuída, exarando acta para o efeito.

ARTIGO 21.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vo-
gais.

2 � As atribuições do conselho fiscal são:
a) Dar parecer à assembleia geral e ou à comissão executiva sobre

o relatório e contas anuais, o orçamento e qualquer outro assunto de
carácter financeiro que por estas lhe seja colocado;

b) Verificar as contas sempre que o entenda necessário;
c) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em or-

dem, de modo a permanentemente reflectir a situação da Federação;
d) Verificar a legalidade e conformidade estatutária das despesas

efectuadas.
3 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-

tre e extraordinariamente a pedido de qualquer dos seus membros, da
assembleia geral ou da comissão executiva.

4 � Qualquer membro do conselho fiscal poderá participar nas
reuniões da comissão executiva, sem direito a voto, intervir na dis-
cussão de assuntos da área da sua competência.

ARTIGO 22.º

Reuniões plenárias

1 � São reuniões plenárias aquelas em que participam todos os
órgãos sociais.

2 � Realizam-se no início do ano lectivo e no final do mesmo.

ARTIGO 23.º

Receitas

Além da quotização das associadas, as receitas da FAP � Esposen-
de compreendem as doações, subvenções, subsídios e quaisquer outros
fundos que eventualmente lhes sejam atribuídos.

ARTIGO 24.º

Forma de obrigar

A FAP � Esposende obriga-se:
a) Para movimento da conta bancária, através de duas assinaturas

conjuntas, sendo uma de um elemento do grupo A e outra de um ele-
mento do grupo B, mas nunca podendo verificar-se simultaneidade de
assinaturas de elementos do mesmo grupo:

Grupo A � presidente e vice-presidente;
Grupo B � tesoureiro, secretário e vogal;
b) Para os actos de mero expediente é bastante a assinatura de

qualquer membro da comissão executiva, ou outros que estejam devi-
damente mandatados para o efeito.

ARTIGO 25.º

Eleições

1 � Os órgãos sociais da FAP � Esposende são eleitos para um
mandato de dois anos, por escrutínio directo e secreto, em assembleia
geral que deve ser realizada até ao final do mês de Novembro, dos
anos ímpares.

2 � As listas candidatas deverão ser apresentadas ao presidente da
mesa da assembleia geral, até dois dias antes da data de realização da
mesma.

3 � Quando não ocorrer a apresentação de qualquer lista, esta
poderá ser estabelecida, por consenso, na assembleia geral.

4 � Cada lista deverá abranger os três órgãos sociais, com indica-
ção dos respectivos cargos e, pelo menos, um suplente em cada ór-
gão, sendo eleita aquela que obtiver o maior número de votos.

5 � As pessoas representantes das associações eleitas terão de ser
pais ou encarregados de educação que tenham filhos ou educandos a
frequentar estabelecimentos de educação pré-escolar, do ensino bási-
co ou secundário.

6 � Se durante o mandato a associada retirar a confiança na pes-
soa que indicou ou a condição exigida no número anterior deixar de
se verificar, as associadas serão substituídas pelas suplentes apresenta-
das nas listas a sufrágio e pela respectiva ordem.

7 � No caso de o número de vacaturas de qualquer órgão originar
a falta do respectivo quórum, proceder-se-á a nova eleição desse ór-
gão nos 30 dias subsequentes à ocorrência das vacaturas, para com-
pletar o mandato.

8 � Os órgãos sociais cessantes continuarão em funções até à to-
mada de posse dos recém eleitos, que deverá ocorrer no prazo máxi-
mo de 15 dias após a eleição.

ARTIGO 26.º

Demissão e perda de mandato

1 � As faltas sucessivas, não justificadas, implicam a perda do
respectivo mandato, quando o seu número atingir as cinco faltas.

2 � No caso de perda de mandato e ou pedido de demissão, as as-
sociadas serão substituídas pelas suplentes apresentadas nas listas a
sufrágio e pela respectiva ordem.

3 � No caso desta substituição não se poder efectuar, os órgãos
sociais mantêm-se em funções, desde que a sua composição mante-
nha quórum, caso contrário proceder-se-á de acordo com o n.º 7 do
artigo 25.º

ARTIGO 27.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 FAP � Esposende ou do movimento associativo de
pais e encarregados de educação.

2 � A destituição nos termos do número anterior, só poderá ter
lugar em assembleia geral, expressamente 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 pre-
sentes.

3 � Se essa destituição implicar a perda de quórum da comissão
executiva, a assembleia designará imediatamente uma comissão admi-
nistrativa composta, no mínimo, por cinco elementos, à qual com-
petirá a gestão corrente da FAP � Esposende até à realização de
novas eleições, que terão lugar dentro do prazo estipulado no n.º 7 do
artigo 25.º

CAPÍTULO IV

Do conselho consultivo

ARTIGO 28.º

Composição

1 � O conselho consultivo é um órgão de consulta e apoio da
comissão executiva, composto pelos representantes das Associa-
ções de Pais no Conselho Municipal de Educação, no Conselho
Municipal de Segurança e na Comissão de Protecção de Jovens em
Risco.

2 � Além dos elementos referidos no número anterior, poderá ter
mais um máximo de cinco elementos, a indicar pela comissão execu-
tiva de entre:

a) Membros de associações de pais do concelho, ou pessoas indivi-
duais que nelas se tenham distinguido;

b) Sócios honorários;
c) Professores e outros agentes educativos;
d) Membros das autarquias e ou de outras instituições do concelho.
3 � Quando os representantes referidos no n.º 1 forem membros

dos órgãos sociais da Federação, deverão ser substituídos por igual
número de elementos, a indicar pela comissão executiva, de entre os
referidos no número anterior.

ARTIGO 29.º

Competência

Compete ao conselho consultivo dar contributos à comissão exe-
cutiva, sobre todos os assuntos que por esta lhe forem submetidos,
bem como apresentar, por sua própria iniciativa, quaisquer recomen-
dações ou sugestões que considere apropriadas, ainda que sem força
deliberativa ou decisiva.

ARTIGO 30.º

Funcionamento

O conselho consultivo tem mandato anual, reunindo ordinariamente
no início de cada período lectivo e, extraordinariamente, a pedido da
comissão executiva ou por convocatória subscrita por um terço dos
seus membros.
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CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 31.º

Actas

Das reuniões de qualquer órgão social da FAP � Esposende ou
comissão especializada é sempre lavrada acta em livro próprio ou em
dossier organizado.

ARTIGO 32.º

Recursos

Sem prejuízo do estipulado nos presentes estatutos, caberá sempre
recurso, para a assembleia geral, das decisões dos outros órgãos soci-
ais, para além das da própria mesa.

ARTIGO 33.º

Dissolução e liquidação

A assembleia geral que delibere a dissolução da FAP � Esposende,
nos termos do n.º 9 do artigo 19.º, decidirá sobre a forma e prazo de
liquidação, bem como o destino a dar aos bens que constituem o seu
património, devendo o mesmo ser doado a instituições sem fins lu-
crativos, com sede no concelho de Esposende.

2 � Na mesma reunião será designada uma comissão liquidatária
que passará a representar a FAP � Esposende em todos os actos
exigidos pela liquidação.

ARTIGO 34.º

Vigência

1 � Os presentes estatutos entram em vigor no dia seguinte ao da
sua aprovação pela assembleia geral, no entanto só produzem efeitos
em relação a terceiros após publicação nos termos da lei.

2 � A sua publicação deve ser requerida no prazo máximo de
30 dias após a realização da assembleia.

3 � Ficam revogadas todas as disposições ou normas que contrari-
em o estabelecido nos presentes estatutos.

ARTIGO 35.º

Efeitos de mandatos anteriores

Mantêm-se em actividade, até ao final dos mandatos para que se
encontram investidos, os órgãos sociais em exercício à data de entra-
da em vigor destes estatutos.

ARTIGO 36.º

Casos omissos

Aos casos omissos nos presentes estatutos, sem prejuízo de usos,
costumes ou acordos que sejam mais favoráveis, aplicar-se-á o esta-
belecido na lei.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164444

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO 1.º CICLO E DO JARDIM-DE-INFÂNCIA
DA FREGUESIA DE GRIMANCELOS.

Declaração de princípios

Aos pais e encarregados de educação assiste:
1) O dever e o direito indeclináveis de orientar a educação dos seus

filhos e educandos, dever e direitos esses que não podem ser contes-
tados nem restringidos sem ofensa dos mais elementares princípios
consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem;

2) O direito de serem legalmente representados através de associa-
ções que lhes permitam participar efectivamente na solução dos pro-
blemas pedagógicos, morais e disciplinares dos seus filhos e educandos.

A Associação de Pais declara:
a) A sua total independência em relação a quaisquer instituições

oficiais e privadas;
b) Que exercerão as suas funções com total isenção partidária e

religiosa, procurando assegurar que a educação dos seus filhos e edu-
candos se processe segundo as normas do direito natural universal-
mente aceite;

c) Os problemas da educação devem ser prioritariamente resolvi-
dos através do diálogo entre os 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).

Alteração de estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A instituição adopta a designação Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação da Escola do 1.º Ciclo e do Jardim-de-Infância da
Freguesia de Grimancelos � Barcelos (APEEG) e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A APEEG tem a sua sede na Escola do 1.º Ciclo de Grimancelos
podendo esta localização ser alterada por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 3.º

A Associação que se regerá pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral é uma associação de direito priva-
do, sem fins lucrativos e independente de qualquer ideologia política
ou religiosa que respeita as diversas correntes de opinião e os padrões
de direito natural reconhecidos pela Declaração Universal dos Direi-
tos do Homem.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por finalidade congregar, coordenar, dinamizar,
defender e representar os interesses e direitos dos pais e encarregados
de educação, em relação aos seus filhos e educandos, através da cola-
boração permanente e recíproca com os órgãos da escola e com o
corpo docente e discente da escola, pais e encarregados de educação
e todos os parceiros sociais, para o processo educativo, pedagógico e
formativo dos seus educandos, dentro de uma linha democrática, exer-
cendo sempre as suas actividades com sentido de equidade visando o
progresso educativo.

ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins, a Associação propõe-se, designada-
mente:

1) Promover os esclarecimentos dos pais e encarregados de educa-
ção, enquanto membros da comunidade educativa, habilitando-os ao
cabal desempenho da sua missão de educadores e membros dos órgãos
da escola;

2) Defender os interesses morais e culturais e físicos dos educandos;
3) Utilizar os meios que achar adequados, nomeadamente o recurso

a reuniões, conferências, debates, criação de comissões e grupos de
trabalho;

4) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à edu-
cação e juventude;

5) Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes;
6) Participar na definição de uma política de educação e juventude;
7) Fomentar, actividades de carácter pedagógico, cultural, social e

desportivo;
8) Intervir, como parceiro social, junto dos órgãos de soberania,

autarquia, autoridades e outras instituições, de modo a facilitar o exer-
cício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos pais e
encarregados de educação;

9) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes
no processo educativo, salvaguardando a independência em relação a
quaisquer organizações concelhias, distritais, nacionais, estrangeiras e
internacionais, com finalidades convergentes ou complementares;

10) Exercer actividades que não dizendo respeito a aspectos mera-
mente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e apoio da
instituição familiar;

11) Integrar-se em organizações concelhias, distritais, nacionais,
com finalidades convergentes ou complementares;

12) Promover, divulgar e defender os pais e encarregados de edu-
cação, em todas as estruturas da escola;

13 � Criar as condições para a realização de parecerias com a escola
e outras entidades.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 6.º

A APEEG é constituída pelo pai e ou mãe e ou o encarregado de
educação dos alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino e
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pelos que nela se inscrevam, através das diversas categorias de mem-
bros.

ARTIGO 7.º

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e hono-
rários. Podem ser membros efectivos:

1) Os pais e encarregados de educação dos alunos matriculados nos
estabelecimentos de ensino, salvaguardando o disposto no artigo 6.º são
os únicos a quem compete gerir e decidir dos seus destinos;

2) As pessoas singulares ou colectivas e entidades que, por dávidas
ou tenham prestado serviços relevantes à Associação e ao movimen-
to associativo de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 8.º

Compete à assembleia geral, sob proposta da direcção, atribuir o tí-
tulo de membro honorário.

ARTIGO 9.º

São direitos dos membros efectivos:
1) Participar nas assembleias gerais, elegerem e serem eleitos para

qualquer cargo dos órgãos desta Associação;
2) Participar em todas as actividades promovidas pela Associação;
3) Solicitar a intervenção da direcção da Associação para a defesa

dos seus direitos como pais e encarregados de educação;
4) Criticar os actos dos corpos desta Associação;
5) Discutir e emitir voto sobre os assuntos a tratar na assembleia

geral;
6) Requer a convocação da assembleia geral nos termos do regula-

mento;
7) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da Associação;
8) Requer a transcrição de actas dos órgãos da Associação;
9) Apresentar aos órgãos sociais competentes quaisquer reclama-

ção, sugestões ou projectos que julguem úteis à Associação.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros efectivos:
1) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos;
2) Colaborar, individual ou colectivamente, e sempre que possível

com a Associação, quando esta o solicitar;
3) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
4) Contribuir financeiramente, da forma que for fixada, em assem-

bleia geral, sob proposta da direcção, para as despesas e fins da Asso-
ciação;

5) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realização
dos seus fins.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de membro:
1) A pedido do associado, feita por escrito, em qualquer altura, sem

prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas;
2) Por expulsão por infracção aos estatutos, sob proposta da di-

recção, devidamente fundamentada e rectificada em assembleia geral;
3) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em

julgado;
4) Quando se deixe de ter filhos ou educandos na escola à excep-

ção dos membros dos órgãos da Associação, que se manterão em fun-
ções até final do mandato, até à posse dos novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da associação de pais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Os exercícios dos cargos na associação são gratuitos.

ARTIGO 13.º

Deverão ser lavradas actas de todas as reuniões dos corpos sociais,
exaradas em livros próprios ou passadas a computador e guardadas
em diskete.

ARTIGO 14.º

O mandato dos membros dos órgãos é de dois anos, cessando fun-
ções com a posse dos seus substitutos.

1 � A eleição para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal efectua-se mediante a apresentação de listas entregues ao
presidente da assembleia geral, acompanhadas de declarações dos pró-
prios de como aceitam tal candidatura, até ao início da assembleia
geral eleitoral.

2 � Se não for apresentada nenhuma lista nos termos do número
anterior, cabe ao presidente da mesa da assembleia geral propor uma
lista durante essa mesma assembleia, depois de ouvir eventuais volun-
tários.

3 � Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais da Associação os
membros efectivos que se encontrem em pleno uso dos seus direitos.

4 � A mesa da assembleia geral funciona como mesa eleitoral e
como mesa de voto, competindo-lhe organizar todo o processo elei-
toral.

5 � Junto da mesa eleitoral pode estar um delegado de cada candi-
datura.

6 � Todas as eleições são feitas por voto secreto.
7 � A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa da assem-

bleia geral cessante, no prazo de setenta e duas horas. A contar do
fim da assembleia geral, devendo sempre que possível, o respectivo
termo de posse ser feito logo a seguir à acta da assembleia em que se
procedeu à eleição.

8 � No caso do presidente cessante não conferir a posse no prazo
referido no número anterior, o novo presidente da assembleia geral
dá posse a todos os outros membros dos órgãos sociais eleitos o mais
rapidamente possível.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

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

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, pri-
meiro-secretário e segundo-secretário.

3 � Caso entenda indispensável, pode o presidente da mesa esco-
lher entre os membros efectivos aqueles que julgue necessários para o
coadjuvar, sem prejuízo das competências atribuídas aos elementos da
mesa.

ARTIGO 16.º

Compete à assembleia geral:
1) Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais;
2) Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais a apresentar pela direcção, bem como o respectivo parecer do
conselho fiscal;

3) Aprovar o plano de actividades e orçamento;
4) Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pela di-

recção, pelo conselho fiscal ou por qualquer associado;
5) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, nos termos

dos presentes estatutos;
6) Rectificar a forma de contribuição financeira dos associados,

proposta pela direcção;
7) Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da Asso-

ciação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus associ-
ados, no quadro dos objectivos previstos nos presentes estatutos;

8) Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais, naci-
onais e internacionais e sua retirada;

9) Deliberar sobre recursos das sanções previstas no artigo 11.º;
10) Deliberar sobre a transferência da sede da Associação de Pais

para outro local;
11) Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos membros

ou por qualquer dos órgãos sociais;
12) Aprovar e alterar o regulamento interno;
13) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente nos primeiros 60 dias
após o início do ano lectivo, para fins eleitorais (de dois em dois
anos).

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o seu presidente o entender necessário;
b) A solicitação da direcção ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de pelo menos uma quinta parte da totalidade

dos associados no pleno gozo dos seus direitos.
§ 1.º Os pedidos de convocação da assembleia geral serão dirigidos

e fundamentados por escrito, ao presidente da assembleia geral, deles
constando uma proposta de ordem de trabalhos.
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§ 2.º No caso da alínea c) do n.º 2 a assembleia geral só poderá
funcionar se estiverem presentes dois terços dos sócios requerentes.

3 � As deliberações sobre as alterações dos estatutos e dos regula-
mentos internos são tomadas por maioria qualificada de três quartos
de sócios da Associação.

4 � As deliberações da assembleia geral só terão validade quando
apoiadas pela maioria simples dos sócios presentes.

5 � As assembleias gerais serão convocadas via postal simples com
antecedência mínima de oito dias e enviadas a todos os associados,
indicando a ordem de trabalhos, o dia a hora e o local do seu funci-
onamento.

§ único. Se à hora indicada não estiver presente mais de metade
dos associados, a assembleia geral será convocada para meia hora depois
com qualquer número de associados.

6 � As assembleias gerais que tenham por objecto a dissolução da
Associação, só se considerarão validamente constituídas se estiverem
presentes três quartos dos sócios da Associação, e que votem favora-
velmente a sua dissolução.

7 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino
que a assembleia geral determinar.

8 � Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da sessão;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Comunicar à assembleia geral qualquer irregularidade de que te-

nha conhecimento;
e) Dar posse aos órgãos sociais após a assembleia geral que os ele-

geu;
f) Assistir, sem direito a voto, às reuniões de direcção.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A Associação de Pais é gerida por uma direcção constituída
por sete membros efectivos, sendo um presidente, dois vice-
-presidentes, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

2 � A direcção deliberará quando estiver presente a maioria dos
seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria, e tendo o
presidente voto de qualidade.

3 � A responsabilidade da direcção é colectiva, salvo declaração
de voto expresso em contrário.

4 � A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, fixan-
do previamente a data e extraordinariamente, sempre que o seu pre-
sidente ou a maioria dos seus membros o solicitem.

5 � A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois mem-
bros da sua direcção, sendo um deles o presidente ou, no seu impedi-
mento por um dos dois vice-presidentes.

ARTIGO 19.º

São atribuições da direcção:
1) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
2) Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo que

se cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações legais
respectivas;

3) Representar a Associação em todos os contactos com os órgãos
do agrupamento e restantes estabelecimentos de ensino ou com quais-
quer outras entidades para prossecução dos fins da Associação;

4) Solicitar e delegar, conferindo plenos poderes à Federação Con-
celhia das Associações de Pais de Barcelos, na impossibilidade de cum-
primento pleno das alíneas anteriores;

5) Gerir os bens da Associação;
6) Elaborar o plano geral de actividades da Associação;
7) Elaborar anualmente, o relatório e contas da Associação,

submetendo-o à assembleia geral, acompanhado do parecer do conse-
lho fiscal, e que será da competência da assembleia geral a aprovação
do balanço;

8) Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias;
9) Nomear delegados, quando solicitado por um grupo de associa-

dos ou sempre que o achar conveniente;
10) Representar a Associação em juízo e fora dele;
11) Propor, fundamentadamente, à assembleia geral, a perda da

qualidade de associado quando se verifique infracção que a justifique,
nos termos dos estatutos;

12) Indicar os representantes da Associação para os órgãos do agru-
pamento, conforme o previsto na lei;

13) Deliberar sobre a adesão e a demissão de organizações conce-
lhias, distritais, nacionais ou internacionais e levar a ratificação des-
sas decisões à assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A direcção pode promover a constituição de comissões ou grupos
de trabalho com vista ao estudo, apresentação de propostas e resolu-
ção de situações, directamente ligadas com os fins objectivos da As-
sociação, podendo para o efeito solicitar a colaboração de pais e
encarregados de educação associados ou outros técnicos especialistas.

ARTIGO 21.º

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Associação de Pais;
b) Presidir às reuniões da direcção e assinar as actas com o secre-

tário;
c) Convocar os membros da direcção para as reuniões ordinárias e

extraordinárias;
d) Fazer executar as deliberações da direcção.
2 � Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter o bom funcionamento do sector financeiro;
b) Elaborar os balancetes;
c) Elaborar as contas anuais.
4 � Compete ao secretário:
a) Elaborar e assinar as actas e delas dar conhecimento;
b) Manter em bom funcionamento os serviços de secretariado.
5 � Compete aos vogais:
a) Coadjuvar os restantes membros da direcção;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que forem

formados.
SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Acompanhar a administração financeira da Associação;
2) Dar parecer sobre as contas e o relatório a apresentar pela di-

recção à assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 24.º

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações dos sócios;
2) As taxas previstas no artigo 10.º destes estatutos;
3) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe se-

jam atribuídos ou iniciativas promovidas pela Associação;
4) A cobrança das quotas será efectuada no acto da matrícula ou

sua renovação.
ARTIGO 25.º

1 � As receitas da Associação devem ser depositadas em conta
bancária.

2 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pela direcção.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 26.º

Até à eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais, os actos
necessários à sua completa institucionalização são da competência de
uma comissão instaladora.

ARTIGO 27.º

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de depositados
na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, devidamente aprova-
dos em assembleia geral de pais e encarregados de educação.
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2 � Em todos os casos em que os presentes estatutos se revelem
omissos a Associação rege-se pela legislação em vigor e pelo regula-
mento interno a aprovar em assembleia geral.

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164447

ASSOCIAÇÃO DE PAIS/ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA EB 2, 3/S DE MELGAÇO

Torna-se público que, em assembleia geral de 6 de Agosto de
2004 e dando cumprimento ao estipulado no artigo 175.º, n.º 4,
do Código Civil, foi decidido por unanimidade dos associados pre-
sentes dissolver a Associação de Pais/Encarregados de Educação
da Escola EB 2,3/S de Melgaço, cujos estatutos haviam sido pu-
blicados no Diário da República, 3.ª série, n.º 83, de 9 de Abril
de 2002.

Mais se torna público que os efeitos dessa dissolução se produziram
a partir de 6 de Agosto de 2004.

Conforme o original.

Pela Associação, Aprígio Manuel da Costa. 3000164450

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DO JARDIM-DE-INFÂNCIA SEDE N.º 2 � PENAFIEL

Dissolução da Associação

Acta n.º 2

A 20 de Dezembro de 2004 a assembleia geral e por decisão dos seus
associados entendeu dissolver a Associação de Pais e Encarregados de
Educação do Jardim-de-Infância Sede n.º 2 � Penafiel por unanimidade.

O número de pais é manifestamente insuficiente para prosseguir a
actividade da Associação. A Associação de Pais e Encarregados de
Educação não possui bens e o número de sócios não cobriu as despe-
sas para a sua constituição, tendo a presidente da direcção ficado com
o prejuízo e aceite, ou seja certificado de admissibilidade, livro de actas,
cópias do regulamento interno e cartão de pessoa colectiva, emitido
pela Repartição de Finanças de Penafiel. Assim sendo, faz-se a comu-
nicação ao Ministério da Educação para se digne proceder à publica-
ção no Diário da República. Em seguida entregar-se-á o cartão de
pessoa colectiva nas finanças da área. Nada mais havendo a tratar.

A Presidente da Assembleia, (Assinatura ilegível.) � A Vice-
-Presidente, (Assinatura ilegível.) � A Vogal, (Assinatura ilegível.)

Conforme o original.

27 de Janeiro de 2005. � (Assinatura ilegível.) 3000164451
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4. Empresas � Registo comercial
LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE SOBRAL GORDO

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 348/040423; identificação de pessoa colectiva n.º 502219513;
inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 13 e 14/040423.

Certifico, que a pessoa colectiva de utilidade pública em epígrafe,
procedeu à alteração integral dos estatutos, passando a terem a se-
guinte redacção:

Estatutos

CAPÍTULO I

Sede, denominação e fins

ARTIGO 1.º

A comissão de melhoramentos de Sobral Gordo, fundada por um
grupo de naturais e amigos da localidade tem a sua sede na Rua da Fé,
23, em Lisboa e rege-se pelos presentes estatutos e demais regula-
mentos.

ARTIGO 2.º

A comissão não tem limite de filiados dela podendo fazer parte
todos os indivíduos que, integrados na finalidade que a guia e orienta,
satisfaçam inteiramente as disposições destes estatutos.

ARTIGO 3.º

A comissão tem por fim procurar, por todos os meios ao seu al-
cance, promover e desenvolver o Sobral Gordo e o bem estar social
da sua população, propondo-se para tal:

a) Contribuir, por acções próprias ou por intervenção junto das
entidades competentes, para que o Sobral Gordo seja dotado dos me-
lhoramentos necessários ao seu progresso e desenvolvimento;

b) Reclamar de quem de direito, sempre que os legítimos interesses
da comunidade local sejam prejudicados por omissão, discriminação
ou outro motivo injustificado;

c) Dedicar as causas da instrução e cultura atenção especial nome-
adamente, estimulando e amparando as camadas jovens, criando uma
biblioteca e promovendo palestras e outros eventos;

d) Promover e orientar passeios, excursões. Festas, reuniões e outras
acções com vista ao estreitamento dos laços de amizade e a solidari-
edade entre os naturais e amigos do Sobral Gordo e a minimizar o
efeito da distância física entre os que vivem na localidade e os que
vivem fora dela.

ARTIGO 4.º

A comissão abstém-se tratar de assuntos particulares, salvo no caso
de eles influírem no desenvolvimento e interesses da comunidade
sobralgordense.

CAPÍTULO II

SECÇÃO I

Admissão e classificação de sócios

ARTIGO 5.º

Podem ser sócios da comissão todos os indivíduos ou entidades no
pleno uso dos seus direitos.

§ único. Na admissão de sócios proceder-se-á sem qualquer discri-
minação de sexo, nacionalidade, profissão, convicções políticas ou
credo religioso, desde que seja reconhecido o bom comportamento
cívico e moral do candidato.

ARTIGO 6.º

A admissão de sócios é da competência da direcção, mediante pro-
posta assinada pelo candidato e subscrita por um sócio no pleno gozo
dos seus direitos.

ARTIGO 7.º

Os sócios da Comissão de Melhoramento de Sobral Gordo
classificam-se em quatro categorias, a saber:

a) Sócios efectivos;

b) Sócios auxiliares;
c) Sócios de mérito;
d) Sócios honorários.

ARTIGO 8.º

Sócios efectivos são os que gozam da plenitude dos direitos estabe-
lecidos nos estatutos.

ARTIGO 9.º

Sócios auxiliares são os sócios menores de dezoito anos.

ARTIGO 10.º

 Sócios de mérito são os sócios efectivos com mérito especial re-
conhecido em assembleia geral, sob proposta desta, de outros corpos
gerentes ou de um grupo de associados.

ARTIGO 11.º

 Sócios honorários são pessoas singulares ou colectivas que se te-
nham destacado excepcionalmente em actos que contribuam para a
finalidade da comissão.

§ único. Os sócios honorários estão isentos de pagamento de quo-
tas.

ARTIGO 12.º

Os sócios de mérito e os honorários só serão considerados como tal,
quando votados por maioria de dois terços dos sócios presentes em
assembleia geral, por proposta de qualquer dos corpos gerentes ou por
um grupo de associados.

ARTIGO 13.º

 Os valores mínimos das quotas são estabelecidos em assembleia
geral.

§ 1.º Poderão ser dispensados do pagamento de quotas os sócios
que, em situação de reconhecida impossibilidade o solicitem por es-
crito.

§ 2.º A dispensa do pagamento de quotas, que se mantém enquanto
se mantiver a impossibilidade que a determinou, não implica a perda
dos direitos e regalias dos sócios.

SECÇÃO II

Direitos e regalias dos sócios

ARTIGO 14.º

São direitos dos sócios efectivos:
a) Participar activamente em todas as actividades da comissão;
b) Tomar parte nas discussões e deliberações do órgão máximo da

comissão, a sua assembleia geral, e eleger e ser eleitos para qualquer
cargo dos corpos gerentes ou comissões de apoio a estes;

c) O livre ingresso nas instalações da colectividade e a sua utiliza-
ção conforme os regulamentos ou determinação da direcção;

d) Propor a admissão de novos sócios;
e) Requerer a convocação de reuniões extraordinárias da assem-

bleia geral nos termos da alínea c) do artigo 30.º destes estatutos;
f) Examinar os livros, contas e demais documentos da comissão

dentro dos 8 dias que antecedem a assembleia geral ordinária;
g) Apresentar à direcção reclamações por escrito, devidamente

fundamentadas e a protecção desta na defesa dos seus direitos;
h) Serem dispensados do pagamento e os honorários têm os mes-

mos direitos que os sócios efectivos, excepto o disposto nas alíneas
b), d) e) e f) do artigo anterior.

ARTIGO 16.º

 Os sócios tem por dever:
a) Honrar a Comissão de Melhoramento de Sobral Gordo e contri-

buir, por todos os meios ao seu alcance, para a prossecução das fina-
lidades desta;

b) Respeitar e fazer respeitar estes estatutos bem como as delibe-
rações da assembleia geral, direcção e delegação, quando tomadas den-
tro das disposições estatutárias;

c) Desempenhar com zelo e assiduidade os cargos para que forem
eleitos ou nomeados;

d) Tomar parte nas assembleias gerais ou quaisquer reuniões, para
que sejam convocados;

e) Defender e conservar o património da comissão;
f) Pagar pontualmente a sua quota;
g) Avisar a direcção, quando mudem de residência.
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SECÇÃO III

Sanções e recompensas

ARTIGO 17.º

 Perdem todos os seus direitos e as quantias com que tenham con-
tribuído os sócios que:

a) Tiverem em atraso mais de um ano de quotas e, depois de avi-
sados por escrito, sem fundamento não procurem regularizar a situa-
ção, utilizando as facilidades que a direcção eventualmente lhes conceda;

b) Por actos ou palavras difamem a colectividade ou os seus cor-
pos gerentes;

c) Procurem criar embaraço à colectividade na prossecução dos seus
objectos;

d) Se recusem ao empreendimento dos presentes estatutos;
e) Desviem quaisquer quantias, valores ou objectos pertencentes à

comissão, independentemente do procedimento judicial que se julgue
conveniente intentar-lhes;

f) Sejam condenados por crime, a que por lei caiba pena maior
depois de sentença passada em julgado.

§ único. A direcção demitirá os sócios incursos nas alíneas a) e f)
e suspenderá até deliberação em assembleia geral os incursos nas alí-
neas b), c), d) e e).

ARTIGO 18.º

 Das sanções aplicadas pela direcção há recurso para a assembleia
geral.

ARTIGO 19.º

Os sócios demitidos por atraso de quotas, assim como aqueles que
voluntariamente se afastem da comissão, só poderão ser readmitidos
depois de haverem pago as quotas que tinham em atraso na data da
sua demissão ou do seu afastamento.

ARTIGO 20.º

Aos sócios de mérito e aos sócios honorários será conferido um
diploma de modelo aprovado em assembleia geral, o qual lhes será
entregue na festa de 15 de Agosto no Sobral Gordo.

CAPÍTULO III

Receitas

ARTIGO 21.º

Os rendimentos da Comissão de Melhoramentos de Sobral Gordo
provêm de:

a) Quotas;
b) Festas, excursões e outras iniciativas análogas;
c) Donativos e legados;
d) Outros.

CAPÍTULO IV

Corpos docentes

ARTIGO 22.º

Os corpos gerentes da Comissão de Melhoramento de Sobral Gor-
do são:

a) Mesa da assembleia geral;
b) Direcção;
c) Delegação no Sobral Gordo;
d) Conselho fiscal.
§ 1.º Os corpos gerentes são eleitos por maioria de votos em as-

sembleia geral, de acordo com o preceituado nos presentes estatutos.
§ 2.º Podem fazer parte dos corpos gerentes todos os sócios efec-

tivos no pleno gozo dos seus direitos, conforme o preceituado nos
presentes estatutos.

§ 3.º O período do mandato é de dois anos e terá início em Setem-
bro de cada biénio.

§ 4.º A posse é conferida aos sócios eleitos pelo presidente da mesa
da assembleia geral dentro dos 15 dias seguinte à eleição.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 23.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
vice-presidente e um primeiro e um segundo secretários, em cujas faltas

ou impedimentos exercerão as respectivas funções os sócios que a
assembleia no momento designar.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral, na qual reside o poder soberano da comissão, é
a reunião de todos os sócios no pleno uso dos seus direitos, dirigida
pela mesa respectiva em exercício segundo os estatutos e regulamen-
tos votados em assembleias anteriores e as regras universais para tal
estabelecidas.

ARTIGO 25.º

Os sócios que, em caso de força maior, não possam comparecer
mas que tenham assento na assembleia, podem delegar o seu voto em
sócios efectivos passando-lhes por escrito, a respectiva credencial e
apresentando a justificação.

ARTIGO 26.º

Os sócios que participarem nas assembleias gerais assinarão o seu
nome no livro de presenças, fazendo igualmente indicação dos sócios
que eventualmente representem.

ARTIGO 27.º

A assembleia geral é sempre convocada por aviso directo aos sóci-
os, com a antecedência mínima de 15 dias, e por anúncio num dos
jornais mais lidos da região do Sobral Gordo, com a indicação em ambos
da ordem de trabalhos e da hora e local da reunião.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral só se considera legalmente constituída para fun-
cionar em primeira convocação quando esteja presente, pelo menos
metade dos seus associados, podendo funcionar uma hora depois, em
segunda convocatória, com qualquer número de sócios, desde que o
mesmo tenha sido expresso no aviso convocatório.

ARTIGO 29.º

A assembleia geral reúne ordinariamente em Agosto de cada ano
em Sobral Gordo para:

a) Apreciar o relatório e contas da gerência e o parecer do conse-
lho fiscal;

b) Eleição dos corpos gerentes no caso do exercício findo coinci-
dir com o fim do mandato da gerência anterior;

c) Deliberação sobre quaisquer outros assuntos constantes do aviso
de convocação.

ARTIGO 30.º

A assembleia reúne extraordinariamente sempre que, para tal, te-
nha sido solicitada a sua convocação:

a) Pela mesa da assembleia geral;
b) Pela direcção, delegação ou conselho fiscal;
c) Por um mínimo de vinte sócios efectivos no pleno uso dos seus

direitos e desde que no acto da solicitação tenham sido expressas as
razões por que é requerida.

§ único. No prazo máximo de 5 dias, contados a partir da recepção
do pedido de convocação a que se refere a alínea c), o presidente da
mesa convocará, a assembleia para reunir dentro de um prazo não
superior a 30 dias.

ARTIGO 31.º

As deliberações da assembleia geral deverão ser tomadas por mai-
oria absoluta de votos, sem prejuízo, no entanto, do disposto nos n.os

3 e 4 do artigo 175.º do Código Civil.

ARTIGO 32.º

Poderes e atribuições do presidente da mesa da assembleia geral:
a) Representar a comissão em nome dos seus associados por inici-

ativa destes, a pedido da direcção ou a solicitação de outras entidades;
b) Convocar as reuniões da assembleia geral;
c) Presidir aos trabalhos da mesa;
d) Dar posse aos novos corpos gerentes;
e) Assinar as actas e os diplomas a que alude o artigo 20.º, fazer os

termos de abertura e de encerramento dos livros da comissão e rubri-
car todas as folhas que serão numeradas;

f) Presidir às sessões solenes que a colectividade realizar, salvo
entenda dever fazer-se substituir por uma entidade de relevo que às
mesmas esteja assistindo e seja digna dessa homenagem;

g) De acordo com a direcção substituir qualquer membro dos cor-
pos gerentes que tenha sido impedido de exercer o mandato.
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ARTIGO 33.º

Compete aos secretários:
a) A leitura do projecto das actas da assembleia geral, elaborar e

assinar as mesmas, prover ao expediente da mesa e executar todos os
serviços que lhes forem indicados pelo presidente da mesa dentro das
suas atribuições;

b) Encarregarem-se da segurança e conservação do livro das actas
e da correspondência da assembleia geral.

SECÇÃO II

Direcção

ARTIGO 34.º

A direcção é constituída por um presidente, um vice-presidente,
dois secretários, um tesoureiro e quatro vogais.

ARTIGO 35.º

São atribuições da direcção:
a) Cumprir e fazer cumprir os estatutos da comissão, os regula-

mentos e as decisões da assembleia geral;
b) Arrecadar as receitas e zelar devidamente pela sua aplicação;
c) Trazer sempre em dia a escrituração da comissão;
d) Elaborar o relatório anual com as respectivas contas, que porá

à disposição dos associados, assim como todos os livros e documen-
tação, nos 8 dias anteriores à reunião da assembleia geral a que o
relatório será submetido;

e) Com a mesma antecedência enviar o relatório para a delegação
no Sobral Gordo;

f) Receber e administrar quaisquer bens móveis e imóveis, e direi-
tos que forem propriedade da comissão;

g) Receber, ao tomar posse, todos os bens da comissão mediante
inventário discriminado e, nas mesmas condições, transmitir a res-
pectiva posse ao elenco seu sucessor;

h) Reunir as vezes que forem necessárias, no mínimo uma vez por
mês, devendo das reuniões serem elaboradas actas, que serão assinadas
pelos directores presentes;

i) Fornecer ao conselho fiscal todos os elementos esclarecedores,
que por este lhe forem solicitados;

j) Aprovar ou rejeitar as propostas de admissão de sócios;
l) Punir os sócios nos limites da sua competência, nomeadamente

de acordo com o preceituado no artigo 17.º
m) Promover o progresso e o desenvolvimento da comissão;
n) Promover festas, reuniões e outras manifestações de convívio

entre sócios e familiares e amigos do Sobral Gordo;
o) Nomear as comissões e delegações que julgue necessárias e úteis

e demiti-las quando vir razão para tal, dando posteriormente conta
disso à assembleia geral;

p) Representar a comissão nas suas relações sociais ou delegar em
quaisquer sócios de reconhecida competência;

q) Pedir a convocação de reuniões extraordinárias da assembleia
geral ou corpos gerentes, quando entenda necessário;

r) Deliberar em todos os casos omissos nos estatutos e regulamen-
tos.

ARTIGO 36.º

Nenhuma conta ou factura poderá ser paga sem ter o visto de dois
directores, devendo um deles ser o presidente, o vice-presidente ou o
secretário ou o tesoureiro.

ARTIGO 37.º

Os fundos da comissão deverão estar depositados num estabeleci-
mento bancário.

ARTIGO 38.º

Levantamento ou transferência de fundos depositados em conta
bancária, em nome da comissão, são feitos por cheques ou ordens
contendo as assinaturas do presidente ou do vice-presidente e do te-
soureiro ou do secretário da direcção.

ARTIGO 39.º

Compete ao presidente presidir às reuniões da direcção, com direi-
to a voto de qualidade em caso de empate, convocar as suas reuniões
e assinar ou rubricar as actas bem como quaisquer documentos consi-
derados de maior importância.

ARTIGO 40.º

Ao vice-presidente compete substituir o presidente nas suas faltas
ou impedimentos.

ARTIGO 41.º

Só a direcção é entidade competente junto das autoridades admi-
nistrativas ou judiciais, podendo, no entanto, substabelecer em advo-
gados ou procuradores.

SECÇÃO III

Delegação

ARTIGO 42.º

A delegação é formada por um presidente, um secretário, um te-
soureiro e no mínimo um vogal.

ARTIGO 43.º

A delegação tem a sua localização no Sobral Gordo e cumpre-lhe:
a) Manter contacto permanente com a direcção, conjugado com os

desta os seus esforços, e informá-la das necessidades do Sobral Gordo;
b) Dar exacto cumprimento às deliberações da direcção e da as-

sembleia geral, cuja execução seja na localidade;
c) Arrecadar a receita proveniente de quotas de sócios residentes

em Sobral Gordo e sua imediações, bem como outros fundos a que a
comissão tenha direito na área, depositado todos os fundos disponí-
veis em estabelecimento bancário próximo, em nome da comissão;

d) Submeter à aprovação da direcção os actos e contas que entenda
necessário;

e) Prestar à direcção todos os esclarecimentos e informações que
esta lhe solicitar e outros que considere de interesse, bem como
fornecer-lhe todo o apoio e solidariedade em tudo o que contribuir
para a prossecução dos fins da comissão;

f) Requerer a convocação da assembleia geral, quando julgue neces-
sário.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 44.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um secretário e
um vogal no Sobral Gordo.

ARTIGO 45.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar os actos da direcção e da delegação;
b) Examinar os livros e documentos da comissão, conferir as con-

tas e apresentar, no fim do exercício, o seu parecer sobre os actos e
contas da direcção e da delegação;

c) Solicitar à direcção e à delegação todos os esclarecimentos que
entender necessários ao bom desempenho da sua missão;

d) Dar à direcção ou à delegação o seu parecer acerca de qualquer
assunto sobre o qual lhe seja dirigida consulta;

e) Pedir a convocação da assembleia geral extraordinária, quando
julgue necessário para os interesses da comissão.

§ único. Os membros do conselho fiscal podem assistir sem direito
a voto às reuniões da direcção e da delegação.

ARTIGO 46.º

Os membros do conselho fiscal em Lisboa, a quem cumpre especi-
almente a fiscalização dos actos da direcção e o delegado no Sobral
Gordo, a quem compete fiscalizar os da delegação, deverão manter,
entre si, estreito contacto, com mútuo fornecimento de indicações e
esclarecimentos.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 47.º

Estes estatutos constituem a lei fundamental da comissão e só
poderão ser alterados por deliberação da assembleia geral, especial-
mente convocada para esse fim.

ARTIGO 48.º

A comissão só poderá dissolver-se, quando tenha menos de nove
sócios e estes assim o resolvam em assembleia geral expressamente
convocada para esse fim, devendo todos os seus fundos e bens móveis
e imóveis serem entregues à junta de freguesia.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000164239
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CENTRO DE ARBITRAGEM DE CONFLITOS
DE CONSUMO DE LISBOA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 334/030717; identificação de pessoa colectiva n.º 502902345;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/041117.

Certifico que a pessoa colectiva de utilidade pública em epígrafe,
procedeu à alteração dos estatutos, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 4.º,
5.º a 10.º, 14.º a 19.º, introduzindo-lhes os artigos 6.º-A e 6.º-B e novo
artigo 14.º e eliminado o anterior artigo 19.º, passando a terem a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A associação denomina-se Centro de Arbitragem de Conflitos
de Consumo de Lisboa, com sede na Rua dos Douradores, 114, em
Lisboa.

2 � Por simples deliberação da Administração poderá a sede soci-
al ser alterada.

3 � A associação utilizará a designação de centro de arbitragem.

ARTIGO 2.º

Âmbito

A actividade da associação circunscreve-se à área metropolitana de
Lisboa.

ARTIGO 4.º

Objecto

O centro de arbitragem tem por objecto a resolução de pequenos
conflitos de consumo originados pela aquisição de bens ou serviços na
Área Metropolitana de Lisboa, podendo para o efeito desenvolver as
acções adequadas a tal fim, nomeadamente:

a) Manter o regular funcionamento do Tribunal Arbitral;
b) Estabelecer um serviço de consulta jurídica permanente para os

consumidores, comerciantes e prestadores de serviços;
c) Informar consumidores, comerciantes e prestadores de serviços

sobre os seus direitos e obrigações na relação de consumo;
d) Instruir os processos resultantes das reclamações de consumo

recebidas no centro e encaminhar para as entidades competentes os
que tenham natureza criminal ou de contra-ordenação;

e) Promover a resolução dos conflitos objecto das reclamações
através da mediação, conciliação e arbitragem;

f) Fomentar a adesão das empresas de comércio e serviços da Área
Metropolitana de Lisboa ao Regulamento do Tribunal Arbitral do
Centro.

ARTIGO 5.º

Duração

O Centro de Arbitragem de Conflitos de Consumo de Lisboa é
constituído por tempo indeterminado.

ARTIGO 6.º

Associados

1 � São associados do centro:
a) Os sócios fundadores � Câmara Municipal de Lisboa, DECO �

Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor e União das
Associações de Comércio e Serviços;

b) A Junta Metropolitana de Lisboa é sócia do Centro, conforme
deliberação da assembleia geral de 27 de Abril de 2001.

2 � Podem ainda vir a ser associados do centro de arbitragem todas
as pessoas colectivas de direito público ou de direito privado, desde
que exista deliberação favorável da assembleia geral.

3 � As pessoas colectivas de direito privado com fins lucrativos
só podem ser admitidas como associados desde que não estejam, nem
possam vir a estar, directa ou indirectamente relacionadas com as
acções a tramitar no centro.

4 � A qualidade de associado supõe o pagamento de uma quota
anual aprovada em assembleia geral.

ARTIGO 6.º-A

Direitos dos associados

1 � São, nomeadamente, direitos dos associados:
a) Participar e votar nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais, nos termos previstos

nos estatutos;
c) Propor aos órgãos competentes as iniciativas que julguem ade-

quadas ou convenientes à prossecução dos objectivos do centro;

d) Definir o destino do património da Associação, em caso de
extinção.

2 � Os associados que sejam pessoas colectivas de direito privado
com fins lucrativos não poderão exercer o seu direito de voto nas
matérias constantes da alínea d) do número anterior.

3 � O exercício dos direitos dos associados depende do cumpri-
mento das obrigações a que se encontrem adstritos, bem como do
cumprimento dos demais deveres previstos nos presentes estatutos.

ARTIGO 6.º-B

Deveres dos associados

São, nomeadamente, deveres dos associados:
a) Contribuir para a prossecução dos fins e dos objectivos do cen-

tro de arbitragem;
b) Cumprir os estatutos, protocolos, regulamentos e deliberações

dos órgãos sociais;
c) Participar nas sessões da assembleia geral;
d) Aceitar os cargos para que forem eleitos, salvo motivo justifi-

cado;
e) Cumprir pontualmente as obrigações a que se encontram adstri-

tos na cooperação com o Centro e concretamente no respeitante à
divulgação da acção do centro e à formação e informação de empre-
sários e consumidores.

ARTIGO 7.º

Órgãos

O centro de arbitragem tem os seguintes órgãos sociais:
a) A assembleia geral, constituída por todos os seus associados;
b) A administração, constituída por cinco membros, quatro vogais

eleitos pela assembleia geral, enquanto representantes dos associados
e o director executivo que participa por direito próprio;

c) O conselho fiscal, constituído pelo presidente e dois vogais, elei-
tos pela assembleia geral;

d) O conselho técnico financeiro, de natureza consultiva, consti-
tuído pelos subscritores dos protocolos de cooperação financeira ce-
lebrados ou a celebrar com o centro, que não sejam sócios.

ARTIGO 8.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano,
uma em Março e outra em Novembro e, extraordinariamente nas
condições fixadas no seu próprio regulamento.

2 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa,
por iniciativa sua ou da administração do centro, por meio de carta
dirigida a cada um dos sócios com, pelo menos, quinze dias de ante-
cedência sobre a data da sua realização, na qual será indicado o dia,
hora e local da reunião e respectiva ordem de trabalhos.

3 � A assembleia geral funciona em primeira convocação com a
presença de todos os associados ou com um numero de sócios presen-
tes, trinta minutos depois da hora indicada para inicio dos trabalhos.

4 � As deliberações da assembleia geral são tornadas por maioria
absoluta dos votos dos sócios presentes.

5 � As deliberações da assembleia geral só serão válidas se tive-
rem o voto favorável de dois dos sócios fundadores.

6 � A assembleia geral, se assim o entender e para aprovação do
orçamento e do relatório de execução financeira, ouvirá ou pedirá
parecer ao conselho técnico financeiro sobre estas matérias.

7 � Os membros da administração, do conselho fiscal e do conse-
lho técnico financeiro desde que convocados, participarão sem direi-
to a voto nas reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Competência da assembleia geral

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e destituir os titulares dos órgãos da associação, sob pro-

posta da maioria resultante dos sócios fundadores e da Junta Metro-
politana de Lisboa;

b) Nomear um director executivo, proposto pela administração;
c) Apreciar e votar anualmente, sobre proposta da administração,

no mês de Novembro, o plano de actividades e o orçamento para o
ano civil seguinte, e no mês de Março, o relatório de execução finan-
ceira e as contas de exercício de cada ano civil;

d) Deliberar sobre eventual retribuição dos membros da adminis-
tração, bem como sobre a retribuição do director executivo, de acor-
do com as suas funções;

e) Aceitar dos associados os bens, serviços e direitos a afectar ao
património do centro de arbitragem;

f) Deliberar sobre a admissão de novos sócios, estabelecendo as
respectivas condições;
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g) Deliberar sobre a exclusão de sócios;
h) Deliberar sobre as alterações aos estatutos;
i) Deliberar sobre as alterações ao regulamento do Tribunal Arbi-

tral do Centro de Arbitragem.
j) Fixar o seu próprio regulamento.
l) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja proposto nos ter-

mos destes estatutos e exercer as demais atribuições resultantes da lei;
m) Aprovar a quotização anual dos associados sobre proposta da

administração.
ARTIGO 10.º

Funcionamento da administração

1 � A administração é eleita por três anos e presidida alternada-
mente, de entre os associados, por períodos de um ano.

2 � A administração reúne ordinariamente uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que convocada por iniciativa de qualquer
dos seus membros ou pelo director executivo do centro.

3 � A administração convocará e ouvirá o conselho técnico fi-
nanceiro sempre que as suas reuniões visem questões de natureza fi-
nanceira ou sobre o plano de actividades, não tendo o conselho direi-
to a voto.

ARTIGO 11.º

Competência da administração

1 � Compete à administração:
a) Executar as deliberações e recomendações da assembleia geral;
b) Exercer todos os poderes inerentes à administração e represen-

tação, funções que pode delegar no director executivo;
c) Assegurar o bom funcionamento do centro de arbitragem e re-

crutar o pessoal necessário ao desenvolvimento da sua actividade, que
lhe ficará subordinado;

d) Analisar e aprovar as propostas de alterações salariais dos tra-
balhadores ao serviço do centro formuladas pelo director executivo;

e) Aprovar as propostas do plano de actividades e do orçamento
para cada ano civil, a apresentar à assembleia geral até Novembro do
ano anterior;

f) Aprovar o Relatório de execução financeira e as contas de exer-
cício de cada ano civil, a apresentar anualmente em Março à assem-
bleia geral;

g) Propor à assembleia geral as alterações ao regulamento do Tri-
bunal Arbitral do Centro de Arbitragem;

h) Elaborar o seu próprio regulamento.
2 � Poderão ser delegadas no director executivo as competências

do conselho.
ARTIGO 13.º

Competência do conselho técnico financeiro

Compete ao conselho técnico financeiro:
a) Apreciar e eventualmente emitir parecer sobre o relatório de

execução financeira e as contas de exercício de cada ano civil, bem
como sobre o orçamento a aprovar pela assembleia geral para o ano
civil seguinte, sob proposta da administração e nos termos do proto-
colo de cooperação financeira;

b) Pronunciar-se sobre qualquer assunto que lhe seja solicitado nos
termos deste estatuto;

c) Nomear os seus representantes nas reuniões da administração.

ARTIGO 14.º

Competência do director executivo

1 � Compete ao director executivo:
a) A gestão corrente da associação;
b) As demais funções que lhe forem delegadas pela administração.
2 � O director executivo não poderá exercer simultaneamente

qualquer função relacionada com o comércio e serviços ou com a defesa
do consumidor.

ARTIGO 15.º

Património

1 � O património do centro de arbitragem é constituído pelos bens,
serviços e direitos que receber dos sócios mediante aceitação pela
assembleia geral.

2 � Integrarão ainda o património do centro de arbitragem os bens
móveis e imóveis que adquirir a título gratuito ou oneroso nos termos
legais.

ARTIGO 16.º

Financiamento do centro de arbitragem

O financiamento anual da associação é o que resulta dos protoco-
los de cooperação financeira outorgados com o município de Lisboa
e o Governo nas tutelas da Justiça, Comércio e Defesa do Consumi-

dor e com a Junta Metropolitana de Lisboa, bem como o que resultar
dos protocolos a outorgar com outras pessoas colectivas de direito
público ou de direito privado sem fins lucrativos ou que tendo fins
lucrativos, não estejam nem possam vir a estar directa ou indirecta-
mente relacionados com as acções a tramitar no centro.

ARTIGO 17.º

Receitas

Constituem receitas do centro:
a) As comparticipações a que alude o artigo anterior;
b) O rendimento de bens próprios e o produto da sua alienação;
c) O rendimento que resulte da contrapartida que venha a ser fixa-

da pelos serviços prestados ao público ou aos sócios;
d) As comparticipações dos seus sócios nas acções que aceitem

promover;
e) Subsídios e comparticipações de outras entidades que venham a

ser aprovados pela assembleia geral;
f) O rendimento que resulte de publicações, relatórios e outros tra-

balhos elaborados pelo centro de arbitragem;
g) A quotização dos associados.

ARTIGO 18.º

Dissolução e liquidação

1 � A associação extingue-se por deliberação da assembleia geral
tomada por maioria de três quartos do número de todos os membros.

2 � Em caso de extinção, o património da associação existente à
data da deliberação de dissolução, terá o destino fixado pela assem-
bleia geral, com respeito dos acordos celebrados com vista à consti-
tuição do centro de arbitragem.

3 � A proposta de deliberação relativa ao destino do património,
em caso de extinção, deverá ser subscrita por todos os sócios funda-
dores e pela Junta Metropolitana de Lisboa.

ARTIGO 19.º

Disposições finais

Em tudo quanto não esteja expressamente previsto nestes estatu-
tos, a Associação reger-se-á pelos regulamentos internos e, no omis-
so, pela lei geral.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Ferreira
de Carvalho. 3000164242

PORTO
MARCO DE CANAVESES

GRAMONDIM � ATELIER DE CANTARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01266/20000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504809326.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008643964

GRD7 � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01055/980525; identificação de pessoa colectiva
n.º 504162071.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008643972
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MARCONTA � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00281/841114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501478426.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008639983

DOUROPNEU � REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO
DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 627/920827; identificação de pessoa colectiva
n.º 502829540.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734605

DOUROPNEU � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1903/20021118; identificação de pessoa colectiva
n.º 506133133.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734613

MOREIRA E FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 224/810914; identificação de pessoa colectiva
n.º 501199578.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734591

CARAVELA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 932/970422; identificação de pessoa colectiva
n.º 503869686.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2004965410

RAITH � EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 326/830207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501380523.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2004965401

AUTO-METALÚRGICA OLIVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 00039/600628; identificação de pessoa colectiva
n.º 500036233.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734583

TERRAPLANAGENS DA FREITA DE MONTEIRO
E SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1669/20010924; identificação de pessoa colectiva
n.º 505732270.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2004961546

SOALHITECTOS � PAVIMENTOS E TECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 02017/20030522; identificação de pessoa colectiva
n.º 506455009.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008645819

JOSÉ TINTO VIEIRA E FRANCISCO PINTO VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01970/20020618; identificação de pessoa colectiva
n.º 506098966.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008645754

ALCINO QUEIRÓS UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 2037/20030804; identificação de pessoa colectiva
n.º 506644774.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007735113

TÁXIS ROSA RIBEIRO E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 01331/20000710; identificação de pessoa colectiva
n.º 504969579.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008644774

APERTO DE MÃO IMÓVEIS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1947/20030114; identificação de pessoa colectiva
n.º 506270530.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2004006633

PISOARTES � PAVIMENTOS, PINTURAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1324/20000616; identificação de pessoa colectiva
n.º 505018578.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2001305087

TÁXI IDEAL DE TOUTOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º  1459/20010516; identificação de pessoa colectiva
n.º 505416859.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734974

ALBERTO ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1440/20010419; identificação de pessoa colectiva
n.º 505385260.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007734940

RISETÂMEGA � ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 482/900117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502286601.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007735091

INÁCIO PINTO E ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1683/20011001; identificação de pessoa colectiva
n.º 505753855.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2004960744

CONSTRUÇÕES JOSÉ QUEIRÓS E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1126/981222; identificação de pessoa colectiva
n.º 504358499.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2007732386

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 423/881010; identificação de pessoa colectiva
n.º 502046945.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008645479

VALE PINTO E MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrícula
n.º 818/951026; identificação de pessoa colectiva n.º 503517240.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2007735342
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FIRMINO SILVA � PIROTECNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1942/20021227; identificação de pessoa colectiva
n.º 506409279.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2003382569

TVPEDRO � ELECTRODOMÉSTICOS MÓVEIS
E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1435/20010411.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2003999450

CARMARCO � CARROÇARIAS DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 992/980114; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053230.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2007735253

M. J. S. F. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1574/20010727; identificação de pessoa colectiva
n.º 505664631.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008638472

COFRIFONTAL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1461/20010517; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508265.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008638049

MONDINCOFEX � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1481/20010601; identificação de pessoa colectiva
n.º 505247291.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

A Escriturária Superior, Maria das Dores Soares Moura.
2008638235

MONTEIRO E REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1316/20000519; identificação de pessoa colectiva
n.º 504365967.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638618

PINTOGLOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1474/20010529; identificação de pessoa colectiva
n.º 505508036.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638316

MANUEL MAGALHÃES BARBOSA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1620/20010830; identificação de pessoa colectiva
n.º 505667797.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638294

AUTOPNEUS � COMÉRCIO DE PNEUS
DE ALPENDORADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 537/910125; identificação de pessoa colectiva
n.º 502490250.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2007732475

P. B. S. � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1287/20000216; identificação de pessoa colectiva
n.º 504720864.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2007732580
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES IDEAL DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 280/841022; identificação de pessoa colectiva
n.º 501841857.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2004965983

LUZAUTO � REPARAÇÕES E COMÉRCIO
DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 292/850429; identificação de pessoa colectiva
n.º 501493042.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008645517

EIRÓSEGUROS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1818/20020612; identificação de pessoa colectiva
n.º 505656710.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008642739

CONFEITARIA CIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 686/930702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503022764.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008642704

EFIMÓVEIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 979/971217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504065327.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria das
Dores Soares Moura. 2008645118

GLOBAL � PRODUTOS DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1204/990625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504500252.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008643050

ESTRADASOM � ORGANIZAÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1312/20000503; identificação de pessoa colectiva
n.º 504989693.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008643034

AGÊNCIA FUNERÁRIA MARCOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1732/20011115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505827964.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008643077

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MARCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 781/950320; identificação de pessoa colectiva
n.º 503384895.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Ana Maria
Oliveira Caetano Vasconcelos. 2008638162

A. MACEDO E M. MARTINS � CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1529/20010703; identificação de pessoa colectiva
n.º 505609924.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2008643778

COUTINHO E COUTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 245/820623; identificação de pessoa colectiva
n.º 501298150.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007735300

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MOIRINTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1404/20010212; identificação de pessoa colectiva
n.º 505331969.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2003998829

MIXAR � VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1304/20000329; identificação de pessoa colectiva
n.º 504955004.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007735296

MAGRIDOURO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marco de Canaveses. Matrí-
cula n.º 1003/980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504077848.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos respeitantes à prestação de contas referente ao ano de 2003, da
sociedade em epígrafe.

Conferida. Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, Maria Eugénia Carvalho
Madeira Barros. 2007735261

PAREDES

PULNORTE � PULVERIZADORES DO NORTE,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00406/
780619; identificação de pessoa colectiva n.º 500769095; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2005288284

FRANCISCO ALVES � REPARAÇÃO E COMÉRCIO
AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01558/
960604; identificação de pessoa colectiva n.º 503649490; data da
apresentação: 011218.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000000078

P E I � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02401/
010517; identificação de pessoa colectiva n.º 505243776; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe foi feito o depó-
sito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de exer-
cício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003026622

HERCO, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01397/
950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503331120; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996490

 IMEVICO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01267/
930806; identificação de pessoa colectiva n.º 503035505; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2004169591

METALURGIA VIDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00662/
851220; identificação de pessoa colectiva n.º 501630163; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996458

ROCANA � CANALIZAÇÕES, CLIMATIZAÇÃO
E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02582/
970303; identificação de pessoa colectiva n.º 503290378; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996474
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ARMANDO MARQUES � SERVIÇOS ADUANEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02467/
010723; identificação de pessoa colectiva n.º 505551101; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996512

SUPER AMORTECEDORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01391/
941219; identificação de pessoa colectiva n.º 503314293; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996482

SANDRA BASTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 03061/
030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506674797; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996466

VIVEIROS DE CASTROMIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01161/
921006; identificação de pessoa colectiva n.º 502849304; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996504

JOSÉ ANTÓNIO BARBOSA MOREIRA
& COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00671/
860207; identificação de pessoa colectiva n.º 501561749; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996520

VIDEIRATERM � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS,
TÉRMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02781/
020404; identificação de pessoa colectiva n.º 506067556; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2002996539

ALCANCE � PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01387/
941207; identificação de pessoa colectiva n.º 503310492; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2004169605

PACHECO & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 00289/
760616; identificação de pessoa colectiva n.º 500616884; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003022600

PACHECO, OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01936/
981116; identificação de pessoa colectiva n.º 504273132; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003022597

VISÃO PANORÂMICA � ÓPTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02752/
020307; identificação de pessoa colectiva n.º 506022870; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

19 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003001735

MARIA JOÃO M. PACHECO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02902/
020916; identificação de pessoa colectiva n.º 506271285; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003022619
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PARJOSÉ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E CONSULTADORIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02939/
021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506322416; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003022627

HUTCHINSON (PORTO) � TUBOS FLEXÍVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01164/
900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502299355; data da
apresentação: 20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003018964

HUTCHINSON (PORTO) � TUBOS FLEXÍVEIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 01164/
900226; identificação de pessoa colectiva n.º 502299355; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 10/20041025.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, e por delibera-
ção de 31 de Março de 2004, foi registada a designação do seguinte
conselho de gerência e revisor oficial de contas para o triénio de 2005-
-2007.

Conselho de gerência: presidente � Christian Leys, casado; vo-
gais � Dominique Bonnet, casado, e Dominique Mourier, casado;
revisor oficial de contas efectivo � Ferreira, Pereira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ana Paula
Pereira Ricardo, solteira, maior, revisor oficial de contas; suplente �
 Figueiredo & Neves, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, re-
presentada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves, solteira, maior,
revisor oficial de contas.

Está conforme.

9 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 2003018999

ALTINO & MARGARIDA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02634/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505575086; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2001.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003019154

ALTINO & MARGARIDA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02634/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505575086; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2002.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003019146

ALTINO & MARGARIDA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02634/
011130; identificação de pessoa colectiva n.º 505575086; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2003019170

GOLDEN PHONE � AGENTE DE EQUIPAMENTOS
TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 02895/
020906; identificação de pessoa colectiva n.º 506262456; data da
apresentação: 20040630.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos referentes à prestação de contas do ano de
exercício de 2003.

Está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ludovina da
Conceição de Sousa Carvalho Seabra. 2005562890

PORTO � 3.A SECÇÃO

EUROCABOS NORTE, CONDUTORES ELÉCTRICOS
E ESPECIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 408/910131; identificação de pessoa colectiva n.º 502490411;
inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 9/20041029.

Certifico que o capital da sociedade foi elevado a € 600 000, após
reforço de € 200 000, realizado em dinheiro, subscrito pelos accio-
nistas.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade, tendo sido
modificado o artigo 3.º que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e de-
mais valores do activo da sociedade, é de seiscentos mil euros, dividi-
do e representado em cento e vinte mil acções, do valor nominal de
cinco euros cada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370514

SOFTINGAL � DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE
E COMPUTADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 502/900427; identificação de pessoa colectiva
n.º 502339543; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 16; número e data
da apresentação: 11/20041029.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi lavrado o
registo de cessação de funções do gerente Rui Paulo Andrade Silva
Diogo, em 19 de Outubro de 2004, por renúncia.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2005. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria Silva
Ribeiro. 2007370522

ROGOR � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03428/930622; identificação de pessoa colectiva n.º 503017043;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 13/20041029.

Certifico que cessou as funções o gerente João Manuel da Silva
Correia, em 16 de Março de 1995, por renúncia.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370530

JORGE ANDRADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 748/20041029; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo do contrato de sociedade, cujos artigos seguem em anexo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Jorge Andrade, Unipessoal, L.da, com
sede na Travessa de Francisco Sá Carneiro, 87, freguesia de Leça da
Palmeira, concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socieda-
de poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho
ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucur-
sais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de café, bar e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
até ao montante global de dez vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370506

QADLUSITANA EUROPE � SOFTWARE E SERVIÇOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 034/20031003; identificação de pessoa colectiva
n.º 503916170; inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 6/
20041027.

Certifico que foi designado gerente Daniel Lender, em 1 de Feve-
reiro de 2004.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370476

ALEXANDRA MARTINS � ASSESSORIA
EM COMUNICAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 754/20041105; identificação de pessoa colectiva n.º 506279545;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alterado
o contrato da sociedade, tendo sido modificado o n.º 1 do artigo 2.º,
que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa de Henrique Schreck,
224, da freguesia de Leça da Palmeira, do concelho de Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007370654

COMPANHIA ANGLO-PORTUGUESA DE CAOLINOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8254/301223; identificação de pessoa colectiva n.º 500068461;
número e data da apresentação: 29/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

12 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452324

FAREMI � TÉCNICA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 539/800820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500995567; número e data da apresentação: 35/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452308

AUTO TÁXIS SECUNDINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 18 029/681205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500527687; número e data da apresentação: 34/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004426489
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JOÃO SILVA PINTO � SERRALHARIA CIVIL
E ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 513/20010928; identificação de pessoa colectiva
n.º 505703327; número e data da apresentação: 33/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2000660479

MAXIPARTY � IMÓVEIS E ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 828/20030527; identificação de pessoa colectiva
n.º 506417247; número e data da apresentação: 2/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004434589

VARETA & COUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 717/20030314; identificação de pessoa colectiva
n.º 504105914; número e data da apresentação: 20/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452294

GALHETA � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO
E EXPORTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 06599/960102; identificação de pessoa colectiva n.º 503569909;
número e data da apresentação: 37/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002163618

AZEVEDO & PESSI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 849/20001109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500040095; número e data da apresentação: 36/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2006546813

QUADRICA � CONSULTADORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 220/980806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253336; número e data da apresentação: 19/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452286

ALMEIDA VALENTE COMÉRCIO EXTERNO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 28 285/810413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501148973; número e data da apresentação: 5/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002264791

ADRIANO VALENTE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 469/20021015; identificação de pessoa colectiva
n.º 506610330; número e data da apresentação: 4/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2002677948

COUTO & CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 080/641119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079668; número e data da apresentação: 36/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453525

SAÚDE, SÁ & COMPANHIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 402/581202; identificação de pessoa colectiva
n.º 500242810; número e data da apresentação: 37/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453533

RODOMEIRAS � TRANSPORTADORES PROFISSIONAIS
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 55 197/991110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504811240; número e data da apresentação: 31/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453487

PARASITIS � DESINFECÇÕES
E DESPARATIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07957/970123; identificação de pessoa colectiva n.º 503815675;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 12/20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Luísa Neto Jorge, 254,
Leça da Palmeira, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401037
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CAMINHAR � GABINETE DE INTERVENÇÃO
PSICOLÓGICA E APOIO PSICOPEDAGÓGICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08295/970428; identificação de pessoa colectiva n.º 503930520;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução e encerramento da liquidação.

Data da aprovação das contas: 5 de Maio de 2004.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401029

J. P. SÁ COUTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 649/890502; identificação de pessoa colectiva
n.º P 502150181; número e data da apresentação: 4/20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Estatutos da sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. P. Sá Couto, S. A., e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede é na Rua da Guarda, 675, Perafita, Matosinhos, podendo o
conselho de administração, sem necessidade de consentimento de
outros órgãos, deslocar a sede dentro do concelho ou para concelho
limítrofe.

§ único. O conselho de administração pode ainda criar ou extinguir
sucursais, agências, filiais, delegações ou qualquer outra forma de re-
presentação social, em qualquer parte do território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de fabrica-
ção de computadores e de outros equipamentos informáticos, bem
como a importação, exportação e distribuição de computadores, com-
ponentes de computadores, equipamentos periféricos e programas
informáticos.

§ único. A sociedade pode adquirir e alienar participações em soci-
edades com objecto diferente do referido no corpo deste artigo, em
sociedades reguladas por leis especiais ou sociedades de responsabili-
dade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
novas sociedades, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, representado por entradas em dinheiro, é de
dois milhões e quinhentos mil euros, dividido em dois milhões e qui-
nhentas mil acções ordinárias, de valor nominal de um euro cada uma,
encontrando-se integralmente subscrito e realizado.

2 � As acções são escriturais, ficando sujeitas ao regime de acções
nominativas.

3 � As acções serão representadas por títulos de uma, cinco, dez,
cinquenta, cem, mil, cinco mil, dez mil, vinte mil, cinquenta mil ou
cem mil acções, a todo tempo substituíveis por agrupamento ou sub-
divisão.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão das acções entre accionistas é livre.
2 � A transmissão das acções nominativas da sociedade a tercei-

ros, só produz os seus efeitos em relação a esta se tiver sido obtido o
seu consentimento, o qual compete ao conselho de administração.

3 � O consentimento é pedido por escrito, com indicação do trans-
missário e de todas as condições da transmissão.

4 � Se o conselho de administração não deliberar sobre o pedido
de consentimento nos sessenta dias (60 dias) seguintes à sua recep-
ção, tem-se aquele como concedido.

5 � Em caso de recusa de consentimento, a respectiva comunica-
ção dirigida ao sócio incluirá uma proposta de aquisição das acções,
nas condições de preço e pagamento do negócio para que foi solici-
tado o consentimento.

ARTIGO 6.º

1 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem direito a voto
que confiram direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da
sociedade que deliberar a emissão.

2 � As acções emitidas com o privilégio referido no número an-
terior podem, na sua emissão, ficar sujeitas a remissão em data fixa
ou quando a assembleia geral o deliberar, pelo seu valor nominal acres-
cido de um prémio, cujo cálculo será definido pelo órgão que delibe-
rou a emissão.

3 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão, a soci-
edade fica obrigada a indemnizar o titular em montante a determinar
pelo órgão que tiver deliberado a emissão.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos de dívida permi-
tidos por lei.

2 � As obrigações poderão ser tituladas ou revestir forma mera-
mente escriturai, sendo reciprocamente convertíveis desde que a lei o
permita.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias den-
tro dos limites legais e praticar sobre elas todas as operações que a lei
permita.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumento de capital
por incorporação de reservas, se a assembleia geral não deliberar di-
versamente.

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração pode, com parecer favorável do
fiscal único, aumentar o capital social por entradas em dinheiro, até
ao limite máximo de quinhentos mil euros, por uma ou mais vezes e
no prazo máximo de cinco anos, cabendo-lhe fixar a forma, as con-
dições de subscrição e as categorias de acções a emitir.

2 � A assembleia geral pode renovar os poderes conferidos ao
conselho de administração no número anterior.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída exclusivamente pelos accio-
nistas com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subscri-
ção que as substituam e que, até oito dias antes da realização da as-
sembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo nomi-
nativas;

b) Registado em contas abertas em seu nome, sendo escriturais.
2 � O registo das acções escriturais é comprovado por declaração,

emitida e autenticada por intermediário financeiro, comprovativa de
que tais valores se encontram inscritos em contas de valores mobili-
ários escriturais, até oito dias antes da realização da assembleia.

3 � A cada grupo de quinhentas acções corresponde um voto, tendo
os accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte intei-
ra que resulta da divisão por quinhentos do número de acções que
possuam, sem qualquer limite.

4 � Os accionistas que não possuam o número de acções necessá-
rias para conferir um voto em assembleia poderão agrupar-se de for-
ma a completar o número exigido ou superior e fazerem-se represen-
tar por um dos agrupados.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral deve ser convocada sempre que a lei o
determine, o conselho de administração ou o fiscal único entenda
conveniente, ou quando o requererem um ou mais, accionistas que
possuam acções correspondentes a, pelo menos, cinco por cento do
capital social.
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2 � Desde que todas as acções da sociedade sejam nominativas, a
publicação da convocatória da assembleia geral pode ser substituída
por cartas registadas, a enviar a todos os accionistas com a antece-
dência mínima de trinta dias sobre a data da reunião.

3 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por um membro do conselho de administração, cônjuge, des-
cendente, ascendente ou outro accionista, mediante carta dirigida ao
presidente da mesa, com indicação, feita pelo signatário, do número,
data e entidade emitente do seu bilhete de identidade ou documento
equivalente emitido pela autoridade competente de um dos países da
União Europeia ou do passaporte, indicando o nome e o domicílio do
representante, e a data da assembleia.

4 � Os accionistas que forem sociedades ou pessoas colectivas far-
-se-ão representar nas assembleias gerais pelo representante legal que
indicarem em carta dirigida ao presidente da mesa, sem prejuízo de
poderem fazer-se representar por um membro do conselho de admi-
nistração, outro accionista ou advogado.

ARTIGO 12.º

Para que a assembleia geral possa deliberar, em primeira convoca-
ção, sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, trans-
formação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para os quais a
lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem estar presentes
ou representados accionistas que detenham, pelo menos, acções cor-
respondentes a metade do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, um vice-presidente e um secretário, que poderão ser accionistas
ou pessoas estranhas à sociedade.

2 � No caso de não comparência dos membros da mesa da assem-
bleia geral, aplicar-se-á o previsto no Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 14.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros efectivos,
eleitos em assembleia geral, que designará o Presidente do conselho
de administração.

2 � Uma minoria de accionistas representativa de, pelo menos,
20 % do capital social, que tenha votado contra a proposta que fez
vencimento na eleição dos membros do conselho de administração,
tem o direito de designar um dos efectivos, em substituição do mem-
bro menos votado da lista vencedora ou, em caso de igualdade de
votos, daquele que figurar em último lugar na mesma lista.

3 � Os membros do conselho de administração podem ser dispen-
sados de caução pela assembleia geral que os eleger.

4 � O conselho de administração pode delegar num administrador
a gestão corrente da sociedade ou a celebração de negócios que vincu-
lam a sociedade dentro dos limites da delegação do conselho, bem
como distribuir pelouros entre seus administradores dentro dos limi-
tes da lei.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá ordinariamente uma vez
por trimestre e, além disso, sempre que o presidente, um administra-
dor-delegado ou a maioria dos seus membros o convoque, devendo
constar das respectivas actas as deliberações tomadas.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
ja presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuni-
ões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente, a mencionar na acta e a arquivar, em que indique o dia e
a hora da reunião a que se destina.

ARTIGO 16.º

1 � Compete ao conselho de administração exercer em geral os
mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais e representar a
sociedade, em juízo e fora dele, praticando todos os actos tendentes
à realização do objecto social.

2 � Além das atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos,
compete ao conselho de administração, em especial:

a) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;

b) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da sociedade;
c) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e inter-

nacional e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;
d) Designar um secretário da sociedade.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade vincula-se pelas seguintes formas:
a) Pelas assinaturas de dois membros do conselho de administra-

ção;
b) De um só administrador, em actos de mero expediente ou em

negócios celebrados com delegação de poderes de representação.
2 � A sociedade pode ainda vincular-se pela assinatura de um ou

mais mandatários ou procuradores, tratando-se da prática de actos ou
categorias de actos para que a sociedade, por intermédio dos adminis-
tradores, os tenha nomeado.

3 � Os administradores obrigam a sociedade apondo a sua assina-
tura com indicação dessa qualidade.

4 � Fica expressamente proibido aos administradores e mandatá-
rios obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único, que
terá um suplente, sendo ambos eleitos em assembleia geral.

ARTIGO 19.º

O fiscal único e o seu suplente têm de ser revisores oficiais de contas
ou sociedade de revisores de contas.

ARTIGO 20.º

1 � A remuneração dos membros do conselho de administração
será fixada pela assembleia geral.

2 � A remuneração pode ser certa ou consistir parcialmente numa
percentagem que não exceda dez por cento dos lucros do exercício a
distribuir aos accionistas.

ARTIGO 21.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

CAPÍTULO IV

Aplicação dos resultados

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias
necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar, podendo ser, to-
talmente, aplicados a reservas ou distribuídos pelos accionistas ou uma
coisa e outra.

2 � Em cada exercício poderá ser constituída uma reserva para
estabilização dos dividendos até ao limite que a assembleia geral de-
terminar.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

A sociedade dissolve-se nos termos previstos na lei.

ARTIGO 23.º

A liquidação do património em consequência da dissolução da soci-
edade será feita extrajudicialmente através de uma comissão liquida-
tária constituída pelos administradores em exercício, se a assembleia
não deliberar de outro modo.

Designam para o quadriénio 2004-2007 os seguintes órgãos sociais:
Mesa da assembleia geral: presidente � Fernando José Ramos de

Sousa; vice-presidente � Paulo Alexandre Teixeira Gouveia; secretá-
rio � Carlos Duarte Francisco Oliveira;

Conselho de administração: presidente � Jorge Manuel Fidalgo
Marfins Sá Couto, acima identificado; vogais � João Paulo Fidalgo
Martins Sá Couto e João Paulo Amaro Ferreira; acima identificados.

Fiscal único � José Fernando Sá Reis (revisor oficial de contas
n.º 990), casado, com domicílio profissional na Rua do Monte dos
Burgos, 482, 4.º-K, Porto; fiscal suplente � Maria Paula Fernandes
Baía (revisor oficial de contas n.º 1031), casada, com domicílio pro-
fissional na Rua de Vermoim, 45, Porto; secretário de sociedade efec-
tivo � José Paulo Ferreira de Sá Couto, advogado, casado titular da
cédula profissional n.º 3228, com domicílio profissional na Avenida
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da Boavista, 1361, 5.º, no Porto; suplente � António Rui da Silva
Oliveira Macedo, advogado, casado, titular da cédula n.º 2335, com
domicílio profissional na Avenida da Boavista, 1361, 5.º, no Porto.

Está conforme.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401045

FIRST CARGO � ORGANIZAÇÃO
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 756/20041108; identificação de pessoa colectiva
n.º 506755509; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números
e data das apresentações: 2 e 3/20041108.

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

Cessação de funções do gerente: José António Sampaio Ribeiro,
em 7 de Setembro de 2004, por renúncia.

Cessação de funções do gerente: Albino Sérgio Matias Ribeiro, em
7 de Setembro de 2004, por renúncia.

11 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401053

AFONSO PINTO DE OLIVEIRA
DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

(anteriormente AFONSO PINTO DE OLIVEIRA
DESPACHANTE OFICIAL, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 738/880128; identificação de pessoa colectiva n.º 501925350;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/20041110.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Modificação em sociedade plural, alteração total do contrato e
nomeação de gerente, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adapta a firma de Afonso Pinto de Oliveira � Despa-
chante Oficial, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 107, 3447,
1.º, direito, da freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto unicamente o exercício da actividade
permitida a despachantes oficiais, nos termos da reforma aduaneira,
na sede da Alfândega do Porto e respectivas delegações urbanas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de seis mil quinhentos
e oitenta e quatro euros e catorze cêntimos, está dividido em duas
quotas, sendo uma do valor nominal de quatro mil seiscentos e oito
euros e noventa cêntimos pertencente ao sócio Afonso Pinto de
Oliveira e outra do valor nominal de mil novecentos e setenta e cin-
co euros e vinte e quatro cêntimos pertencente ao sócio Jorge Afon-
so Cardoso Ferreira Pinto de Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a sócios ou a não sócios com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Sem prejuízo no disposto no número anterior, ficam, desde
já, nomeados gerentes os sócios Afonso Pinto de Oliveira e Jorge
Afonso Cardoso Ferreira Pinto de Oliveira.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a assinatura de um gerente.

4 � Nos poderes normais da competência da gerência incluem-se
os de:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis, outros móveis e
imóveis para e da sociedade;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar ou rescindir os respectivos contratos;

c) Adquirir por trespasse qualquer estabelecimento comercial ou
industrial;

d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, porém a favor de estranhos
carece do consentimento da sociedade a qual em primeiro lugar e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, têm direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral delibe-
rar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitido por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência
mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei prescreva formalida-
des especiais de convocação.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401061

PETRIN � PETRÓLEOS E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 632/920130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502690887; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18; número e data
da apresentação: 5/20041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aprovação do projecto de fusão por incorporação.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401096

PETROBEIRAS � PRODUTOS PETROLÍFEROS
DAS BEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 05555/950313; identificação de pessoa colectiva n.º 502184558;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 4/20041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aprovação do projecto de fusão por incorporação.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401088

VIDAL & ALBUQUERQUE � ORGANIZAÇÕES
IMOBILIÁRIAS E DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 964/890703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502182490; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 1 e 2/20041026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente: Aníbal José Albuquerque Beirão,
em 20 de Outubro de 2004, por destituição.
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Nomeação da gerente: Albina Lima Dias, casada.
Data da deliberação: 20 de Outubro de 2004.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400910

SIVIMAX � MÁQUINAS DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 559/20040622; identificação de pessoa colectiva
n.º 505823527; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 9 de Julho de 2004.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400898

AJ � CLIMA, AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 743/20041026; identificação de pessoa colectiva
n.º P 507029674; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
20041026.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AJ � Clima, Ar Condicionado, L.da,
e tem a sua sede na Viela da Aldeia Nova, 26, Perafita, Matosinhos;

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de represen-
tação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fornecimento e instalação de equipa-
mentos e sistemas de ar condicionado, aquecimento, refrigeração,
ventilação e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor nomi-
nal de quatro mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
António Joaquim da Silva Loureiro e outra de duzentos e cinquenta
euros pertencente à sócia Ana Mafalda Trabulo Francisco da Cruz.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado compete a um ou mais gerentes eleitos em assembleia ge-
ral.

2 � Fica, porém, desde já designado gerente o sócio António Jo-
aquim da Silva Loureiro.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de cinquenta mil euros, desde que a chamada
seja deliberada por unanimidade de votos representativos de todo o
capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400928

MIGUELITO � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 158/991117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504738186; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 6 de Outubro de 2004.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400944

CONSTRUÇÕES CARDEAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 864/20020429; identificação de pessoa colectiva
n.º 504442074; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 1, 3 e 4/20041027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente: Luís Miguel Queiroz da Silva e
Castro, em 14 de Outubro de 2002, por renúncia.

Cessação de funções da gerente: Rosa do Sameiro Gomes Pereira,
em 14 de Outubro de 2002, por renúncia

Alteração do contrato.
Artigos alterados: 4.º e 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e está dividido nas seguintes duas quotas:

Uma do valor nominal de trinta e cinco mil euros pertencente ao
sócio Jorge Pereira Teixeira, e outra do valor nominal de quinze mil
euros pertencente à sócia Maria de Fátima Oliveira da Silva.

ARTIGO 8.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais gerentes a
designar em assembleia geral.

2 � A gerência fica afecta a ambos os sócios, Jorge Pereira Tei-
xeira e Maria de Fátima Oliveira da Silva, esta agora nomeada gerente.

3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um só gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir ou transigir em qualquer pleito, em juízo ou

em árbitros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400936

HILTRI (PORTUGAL) � PRODUTOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 03990/931217; identificação de pessoa colectiva n.º 502926848;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 3/20041102.

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

Alteração do contrato, tendo em consequência alterado o artigo 2.º,
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o comércio, importação e distribuição de
materiais e equipamentos para a indústria, bem como a prestação de
serviços correlacionados e aluguer de equipamentos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400979
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SEVERA E MATOS � CONFEITARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50 223/921130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502883502; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/
20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Outubro de 2004.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400960

ANTÓNIO MANUEL FERREIRA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 890/20030701; identificação de pessoa colectiva
n.º 506642364; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data
da apresentação: 2/20041029.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Cessação de funções do gerente: António Manuel Ferreira de Oli-
veira, em 15 de Outubro de 2004, por renúncia.

8 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400952

ABX LOGISTICS (PORTUGAL) � LOGÍSTICA
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04236/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 500506493;
inscrição n.º 36; número e data da apresentação: 14/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Deliberação de redução do capital social.
Montante da redução: € 1 800 000.
Data da deliberação: 27 de Outubro de 2004.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400987

FERNANDO XAVIER DE BARROS E FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 479/820519; identificação de pessoa colectiva
n.º 501296921; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
3/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2004-
2006:

Conselho de administração: presidente � Joaquim Fernando da
Costa e Barros, casado; vogais � César Fernando da Costa e Barros,
Irene Esmeralda da Costa e Barros Marinho Teixeira, Eugénia Esme-
ralda da Costa e Barros Valente, casados e Esmeralda da Hora e Cos-
ta, viúva.

Fiscal único: efectivo � Ribeiro, Pires & Sousa, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por Rui Alberto Machado de
Sousa, casado, revisor oficial de contas; suplente � Manuel Calvão
Pires, casado, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 23 de Janeiro de 2004.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400685

COUTO & CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 080/641119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500079668; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 8/
20041105.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação do gerente: José Lino Couto, casado.
Data da deliberação: 17 de Junho de 2004.

10 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401010

PERJOVIM � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07441/960903; identificação de pessoa colectiva n.º 503710490;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2004.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401002

ABX LOGISTICS (PORTUGAL) � LOGÍSTICA
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04236/940302; identificação de pessoa colectiva n.º 500506493;
inscrição n.º 37; número e data da apresentação: 15/20041104.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Projecto de fusão.
Modalidade: fusão por incorporação, com transferência global do

património para a sociedade incorporante.
Sociedade incorporante: a própria.
Sociedades incorporadas: Transpiedade � Transitários, L.da, com

sede na Avenida de 5 de Outubro, 148, 4.º-F, São Julião, Setúbal;
Eurofrete Lisboa � Transportes Internacionais, L.da, com sede na
Quinta da Torre, lote 297, Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo,
Palmela.

Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Capital: € 500 000.
Sócios e quotas:
1 � ABX Logistics España, S. A. (Sociedade Unipersonal), com duas

quotas : uma de € 434 782,61 e outra de € 43 325,87;
2 � A própria sociedade, com duas quotas: uma de € 6521,74 e

outra de € 15 369,78.

9 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400995

VILAFOZ � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 994/970114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503794759; número e data da apresentação: 22/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004405180

SOPORÁGUA � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES
HIDRÁULICAS, GÁS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 54 172/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504177052; número e data da apresentação: 24/20040702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453240
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PUBLIRISCO � PUBLICIDADE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07556/961004; identificação de pessoa colectiva n.º 503733199;
número e data da apresentação: 01/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004434562

RODRIGUES, BRITO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 340/851008; identificação de pessoa colectiva
n.º 501569600; número e data da apresentação: 21/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452243

PEBA � ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS DESPORTIVOS
E DE LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07687/961111; identificação de pessoa colectiva n.º 503772151;
número e data da apresentação: 3/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452260

QUADRICA � CONSULTADORIA
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 220/980806; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253336; número e data da apresentação: 18/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2001.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452278

TÁXIS ESTRELA LIOMAGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 24 019/790710; identificação de pessoa colectiva
n.º 500556407; número e data da apresentação: 11/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403986

EXPONOR DIGITAL � SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 748/20011219; identificação de pessoa colectiva
n.º 505933918; número e data da apresentação: 10/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403994

PADRÃO, FERREIRA & MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 240/771019; identificação de pessoa colectiva
n.º 500703744; número e data da apresentação: 09/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007404001

CLÍNICA DE LEÇA DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 42 631/860827; identificação de pessoa colectiva
n.º 501707514; número e data da apresentação: 08/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

11 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007452235

CARLOS SOUSA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09056/971126; identificação de pessoa colectiva n.º 502710144;
número e data da apresentação: 15/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403951

TRANSCINCO � TRÂNSITOS E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 08331/970508; número e data da apresentação: 14/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403960

SOMAT � SOCIEDADE DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 698/20011206; identificação de pessoa colectiva
n.º 501721703; número e data da apresentação: 12/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403978

MEZZO NIMIS � SOLUÇÕES DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 562/20030103; identificação de pessoa colectiva
n.º 506375897; número e data da apresentação: 38/01072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403927

AGÊNCIA DE VIAGENS � AEROMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1013/881003; identificação de pessoa colectiva n.º 502044438;
número e data da prestação de contas: 22/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2004404949
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NEWAQ � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS
PARA A INDÚSTRIA TEXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 09229/980107; identificação de pessoa colectiva n.º 504068490;
número e data da prestação de contas: 17/02072004.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

10 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Luís Tavares de Pinho.
2007403935

SPI � SOCIEDADE DE PETRÓLEO INDEPENDENTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 040/20010309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502558580; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 24; número e data
da apresentação: 6/20041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aprovação do projecto de fusão por incorporação.
Data da deliberação: 10 de Novembro de 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401118

MERCAMONTA � MONTAGEM E ASSISTÊNCIA
A POSTOS DE ABASTECIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 04023/931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503114243;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 7/20041112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aprovação do projecto de fusão por incorporação.
Data da deliberação: 9 de Novembro de 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401100

FIRST CARGO � ORGANIZAÇÃO
DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 756/20041108; identificação de pessoa colectiva n.º 506755509;
inscrições n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 4 e 5/20041108.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Alteração do contrato, tendo em consequência alterado o corpo
do artigo 1.º, do artigo 2.º, do n.º 1 do artigo 3.º e dos n.os 1 e 2 do
artigo 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma First Cargo � Organização de Trans-
portes, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 107, sala 303,
edifício Matosinhos, freguesia de Perafita, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na organização de transportes, bem como
transportes de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cin-
quenta mil euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nomi-
nal de vinte e cinco mil euros pertencentes uma a cada um dos sócios
Armando João Chaves Pinto e Patrick Georges Marcel.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibera-
do em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sócios, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Armando João Chaves Pinto.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos é necessária apenas a assinatura do gerente
Armando João Chaves Pinto.

Nomeação da gerente: Beatriz Coelho Macedo Guedes Pinto, casa-
da. Data da deliberação: 2 de Outubro de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401126

FILUM � DESIGN E PRODUÇÕES
DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 772/20041116; identificação de pessoa colectiva
n.º 507077679; número e data da apresentação: 3/20041116.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, entre Nélson
Gabriel Ribeiro e Maria Manuela Soares Monteiro Ribeiro foi efectu-
ado o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato.

1.º

A sociedade adopta a firma FILUM � Design e Produções de Ou-
rivesaria, L.da, com sede na Rua de Óscar da Silva, 704, 1.º, esquerdo,
traseiras, freguesia de Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

2.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser desloca-
da para outro lugar dentro da mesma localidade ou concelhos limítro-
fes, bem como ser criadas filiais ou delegações.

3.º

O seu objecto consiste no design de ourivesaria e joalharia. Produ-
ções de ourivesaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual valor
nominal, de dois mil e quinhentos euros, pertencendo uma a cada
sócio.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem delibera-
das em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir dos
seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
cinquenta mil euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a estra-
nhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes, desig-
nados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é

bastante a assinatura de um gerente.
§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibera-

do em assembleia geral.
§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir pro-

curadores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos ter-
mos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401177
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QUINTA DO ARINHO � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 847/20020208; identificação de pessoa colectiva n.º 505945436;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
5/20041116.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua do Monte Godim, 440, Leça
da Palmeira, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401150

PINHEIRO MARQUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35 813/811210; identificação de pessoa colectiva n.º 501227199;
número e data da apresentação: 25/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453576

BICHOS CARPINTEIROS � CARPINTARIA
E MARCENARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 623/20011106; identificação de pessoa colectiva n.º 505766655;
número e data da apresentação: 14/20040707.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453550

MUNDO DO TRAPO � REPRESENTAÇÕES
TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 53 340/970707; identificação de pessoa colectiva n.º 503941107;
número e data da apresentação: 28/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2000717950

COMSEAL SYSTEMS � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 954/20030805; identificação de pessoa colectiva n.º 506547396;
número e data da apresentação: 26/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004460083

OSVALDO RAMIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 26 124/810617; identificação de pessoa colectiva n.º 501261958;
número e data da apresentação: 38/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2004404485

MÃOS-QUE-LIMPAM, SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 868/20030616; identificação de pessoa colectiva n.º 506159094;
número e data da apresentação: 13/20040702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2002190909

PLANISERV � SOCIEDADE DE PLANEAMENTO
E SERVIÇOS TÉCNICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9522/980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504122380;
número e data da apresentação: 7/20040702.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453541

TABACOS CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7779/961129; identificação de pessoa colectiva n.º 503774383;
número e data da apresentação: 35/20040709.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

19 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453517

MARIA ANTÓNIA & EUGÉNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 360/20040209; identificação de pessoa colectiva n.º 506859495;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20041021.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectuado
o seguinte registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Setembro de 2004.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400693

CRABISAM � COMPRA, VENDA E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 700/20040924; identificação de pessoa colectiva n.º P 506068920;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20040924.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado, contendo os artigos do contrato social por
que vai reger-se a sociedade constituída sob a firma CRABISAM �
Compra, Venda e Administração de Bens, S. A., com sede na Ave-
nida de D. Afonso Henriques, 537, na cidade de Matosinhos.

Pacto social

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto social e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CRABISAM � Compra, Venda e Ad-
ministração de Bens, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos e pela
lei aplicável em tudo o que naqueles for omisso e nesta imperativo.
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ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Afonso Henri-
ques, 537, freguesia de Matosinhos, concelho de Matosinhos.

Por deliberação do conselho de administração:
a) A sede pode ser transferida para outro local dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe;
b) Podem ser estabelecidas ou encerradas, em território nacional

ou no estrangeiro, sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras
formas de representação.

ARTIGO 3.º

Objecto social

O objecto social consiste na compra, venda, revenda e administra-
ção de bens móveis e imóveis, prestação de serviços e agente indus-
trial e comercial têxtil no âmbito nacional e internacional.

§ único. A sociedade fica autorizada a participar no capital social
de agrupamentos complementares de empresas, bem como em quais-
quer sociedades, inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, e
em sociedades com objecto social diferente do seu.

ARTIGO 4.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e preferência
dos accionistas

ARTIGO 5.º

Capital social.

1 � O capital social é de € 50 000, integralmente subscrito e realizado.
2 � O capital social está dividido em dez mil acções, com o valor

nominal de cinco euros, cada uma.
3 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais, sem direito a

voto, ou remíveis.
4 � As acções preferenciais, sem direito a voto, conferem o direi-

to a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da sociedade que
deliberar a emissão.

5 � As acções referidas no número anterior poderão ser remidas nas
condições definidas aquando da emissão, pelo órgão que a deliberou.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socie-
dade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular em mon-
tante que será determinado aquando da emissão, pelo órgão que a ti-
ver deliberado.

7 � O conselho de administração, após parecer favorável do con-
selho fiscal ou fiscal único, poderá deliberar a elevação do capital
social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 500 euros; esta
autorização é válida pelo prazo máximo legalmente permitido e pode
ser prorrogada por uma ou mais vezes.

ARTIGO 6.º

Representação do capital social

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis a pedido dos accionistas.

2 � Salvo se a assembleia geral deliberar que as acções sejam escri-
turais, haverá títulos de uma, dez, cinquenta, cem ou mil acções.

3 � Os títulos poderão ser desdobrados ou concentrados em alguma
das quantidades referidas no número anterior a pedido dos accionistas.

4 � As despesas de conversão das acções bem como as de desdobra-
mento ou concentração de títulos correm por conta dos accionistas.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, tituladas ou escriturais, de
todos os tipos previstos na lei, incluindo as conversíveis em acções,
em conformidade com o que for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Títulos representativos das acções e das obrigações

Os títulos representativos das acções, bem como os das obrigações,
serão assinados por dois administradores, podendo as assinaturas ser
reproduzidas por meios mecânicos, desde que autenticadas com o selo
branco da sociedade, ou podendo uma ser de chancela.

ARTIGO 9.º

Preferência na subscrição e mora na realização

1 � Na subscrição de novas acções terão sempre preferência os
accionistas na proporção das acções que ao tempo possuírem ou nos
termos definidos pela assembleia geral.

2 � O accionista que não realizar integralmente, no prazo estabe-
lecido, o capital que tiver subscrito, ficará sujeito aos juros de mora.

3 � Na realização diferida das entradas referentes a aumento de
capital o accionista entrará em mora, nos termos legais, depois de
interpelado para efectuar o pagamento de qualquer prestação.

4 � Os accionistas que se encontrem em mora serão avisados, por
carta registada com aviso de recepção, de que lhes é concedido um
novo prazo de 60 dias para efectuarem o pagamento da importância
em dívida, acrescida de juros moratórios à taxa máxima permitida
por lei, sob pena de perderem a favor da sociedade as acções em re-
lação às quais se verifica a mora, bem como os pagamentos efectua-
dos quanto a tais acções.

5 � As perdas previstas no número anterior devem ser comunica-
das aos interessados por carta registada, sendo ainda publicada um
anúncio nos boletins das bolsas de valores, onde constem, sem refe-
rência aos titulares, os números das acções perdidas a favor da soci-
edade e a data da perda.

6 � As acções perdidas serão postas à disposição dos demais acci-
onistas para que as possam adquirir na proporção da sua participação
no capital social, ou, se algum ou alguns não manifestarem interesse
na aquisição, àqueles que se dispuserem a adquiri-las, procedendo-se a
rateio, se necessário:

7 � As comunicações previstas neste artigo serão efectuadas por
anúncio publicado no Diário da República, se for desconhecida a
morada dos accionistas em mora.

8 � Os accionistas que estiverem em mora não poderão exercer
os seus direitos sociais.

ARTIGO 10.º

Amortização

1 � A sociedade poderá amortizar as acções por ela emitidas nas
seguintes condições:

a) Sempre que os accionistas delas titulares abusivamente utiliza-
rem a faculdade de solicitar, individual ou colectivamente, oralmente
ou por escrito, informações aos órgãos sociais competentes para daí
retirarem vantagens pessoais ou patrimoniais, para si ou para tercei-
ros, causando assim prejuízos à sociedade ou a outros accionistas;

b) Por falência, insolvência ou declaração judicial de interdição do
accionista delas titular; e

c) Quando as acções forem arroladas, penhoradas, arrestadas ou
sujeitas a providência judicial ou legal de qualquer espécie, e, pelo
accionista delas titular, não foram libertadas desse ónus até à data da
convocação da respectiva assembleia geral.

2 � O conselho de administração comunicará por escrito aos re-
feridos accionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções nos
termos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado ou pelo valor da cotação ofici-
al, se este último for inferior àquele, sendo o valor da cotação obtido
pela média das cotações das bolsas de valores e reportado à data em
que o conselho de administração emitir a comunicação prevista no
número dois deste artigo.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 11.º

Acções próprias

1 � Dentro dos limites estabelecidos na lei, geral e especial, a
sociedade poderá adquirir, alienar e realizar operações sobre acções
próprias.

2 � As acções próprias que a sociedade tenha em carteira não dão
direito a voto nem à percepção de dividendo.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 12.º

Elenco dos órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único.
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ARTIGO 13.º

Duração do mandato

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de
4 anos, reelegíveis.

2 � As funções dos membros dos órgãos sociais subsistem enquan-
to não terminarem por destituição e renuncia e para além do período
da duração do mandato até nova eleição.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que eleitos, sem dependência de outras formalidades.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 14.º

Participação na assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

2 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se
representar por outros accionistas ou por quem a lei atribuir esse di-
reito. Os accionistas estrangeiros poderão fazer-se representar por uma
pessoa física que, para o efeito, designarem.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores serão
comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta, com
a assinatura reconhecida notarialmente.

5 � Os membros dos órgãos sociais, que não sejam accionistas,
poderão participar nas reuniões da assembleia geral, mas sem direito
a voto.

ARTIGO 15.º

Exercício do direito de voto

1 � Tem direito a voto o accionista titular de, pelo menos, uma
acção, averbada ou registada em seu nome nos livros da sociedade ou
depositadas nos cofres desta ou em instituição de crédito devendo,
este último caso, o depósito ser comprovado por documento emitido
pela instituição bancária, em tempo útil.

2 � As acções deverão ser depositadas nos cofres da sociedade até
cinco dias antes da realização da assembleia geral, sendo restituídas ao
titular depositante após o termo desse evento, caso seja esta a moda-
lidade de comprovação da titularidade.

3 � A cada acção corresponde um voto.
4 � Todos os arredondamentos dos votos que caibam aos accio-

nistas são determinados por defeito.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

ARTIGO 17.º

Competência da assembleia geral

1 � Ao presidente da mesa da assembleia geral, ou a quem as suas
vezes fizer, compete convocar a assembleia para reunir no 1.º tri-
mestre 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

sociedade;
d) Eleger, quando for caso disso, os membros da mesa da assem-

bleia geral, do conselho de administração, fiscal único, da comissão
de remunerações;

e) Tratar de quaisquer outros assuntos de interesse para a sociedade
que sejam expressamente indicados na convocatória.

2 � O presidente da mesa deverá convocar a assembleia geral sem-
pre que tal lhe seja solicitada pelo conselho de administração, pelo
fiscal único ou por accionistas que possuam, pelo menos, acções cor-
respondentes ao valor mínimo imposto por lei imperativa ou, na falta
dela, correspondentes a cinco por cento do capital social e que lho
requeiram em carta com assinatura 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.

3 � A assembleia geral convocada a requerimento dos accionistas
não se realizará se não estiverem presentes os requerentes que sejam
titulares de acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido para a
convocação da assembleia.

4 � Os accionistas que queiram requerer a inclusão de determina-
dos assuntos na ordem do dia e a quem, por lei, assista esse direito,
deverão identificar clara e precisamente esses assuntos na carta em
que requeiram tal inclusão, a qual deve ter as suas assinaturas nota-
rialmente reconhecidas.

5 � Os assuntos incluídos nos termos do número anterior não se-
rão objecto de apreciação pela assembleia geral, se, dos accionistas
requerentes da sua inclusão na ordem do dia, se não encontrar na
reunião o número exigido para tal requerimento.

ARTIGO 18.º

Convocação e constituição da assembleia geral

1 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral devem
ser feitas com antecedência mínima e a publicidade impostas por lei
e, na convocatória, pode, desde logo, ser marcada uma segunda data
para reunir, no caso de a assembleia não poder funcionar na primeira
data marcada.

2 � A assembleia geral só pode funcionar e deliberar em primeira
convocação desde estejam presentes ou representados, pelo menos,
accionistas que, no seu conjunto, sejam titulares de acções que corres-
pondam a dois terços do capital social.

3 � Não podendo funcionar em primeira reunião, por falta de
quórum, será convocada, nos termos legais, nova reunião que poderá
funcionar e validamente deliberar, seja qual for o número de accionis-
tas presentes ou representados e o quantitativo do capital a que as
respectivas acções correspondam.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 19.º

Composição do conselho de administração

1 � O conselho de administração é composto por três, cinco ou
sete membros, sendo um presidente, e os restantes vogais, eleitos pela
assembleia geral, e que estão dispensados de prestar caução.

2 � No caso de haver cinco ou sete membros, dois dos vogais são
designados por vice-presidente.

3 � Transitoriamente, enquanto o capital social não exceder
€ 200 000 a sociedade pode ter apenas um administrador.

ARTIGO 20.º

Atribuições do conselho de administração

Compete ao conselho de administração, para além do mais consig-
nado na lei e nestes estatutos:

a) Definir as políticas gerais da sociedade e aprovar os planos e
orçamentos anuais e plurienais bem como os relatórios trimestrais de
execução;

b) Estabelecer a organização interna da sociedade e delegar os po-
deres ao longo da cadeia hierárquica;

c) Conduzir as actividades da sociedade, praticando todos os actos
que a lei ou estes estatutos não reservem a outros órgãos sociais;

d) Executar as deliberações da assembleia geral;
e) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, comprometendo-

-se arbitragens, propondo pleitos judiciais ou defendendo-se deles, po-
dendo confessar, desistir ou transigir em quaisquer processos judiciais;

f) Apresentar à assembleia geral, para apreciação e votação, nas
épocas legalmente determinadas, os relatórios, balanços e contas dos
exercícios sociais;

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer direitos ou bens, móveis ou
imóveis, incluindo participações em outras sociedades e em agrupa-
mentos complementares de empresas, associações em participação,
consórcios ou outros de natureza semelhante;

h) Contrair quaisquer obrigações, nomeadamente: empréstimos ou
outras obrigações financeiras semelhantes;

i) Contratar e despedir empregados e outros prestadores de serviços;
j) Constituir mandatários para a prática de determinados actos,

definindo extensão dos respectivos mandatos:
l) Prestar cauções ou garantias;
m) Celebrar contratos de arrendamento, de aluguer de longa dura-

ção, de leasing, quer quanto a bens móveis quer quanto a imóveis;
n) Proceder, no caso de falta ou impedimento definitivos e algum

administrador, à sua substituição, por cooptação, dentro dos 60 dias a
contar da sua falta, cessando o administrador designado as suas fun-
ções no fim do período para o qual os outros administradores foram
eleitos.

o) Submeter a ratificação da substituição do administrador por co-
optação na assembleia geral seguinte.
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ARTIGO 21.º

Delegações de competência do conselho de administração

1 � Nos casos em que a lei não o proíba, o conselho de adminis-
tração pode delegar as suas competências em quaisquer dos seus mem-
bros, nos termos legais.

2 � Em especial, o conselho de administração pode incumbir uma
comissão de exercer permanente e colectivamente a gestão corrente
da sociedade, que tomará o nome de comissão executiva e que será
constituída no máximo por três elementos.

ARTIGO 22.º

Vinculação da sociedade

A sociedade fica obrigada pela assinatura:
a) Do presidente do conselho de administração; ou
b) Existindo vice-presidentes, de dois vice-presidentes ou de um

vice-presidente e de um vogal, em conjunto;
c) Não existindo vice-presidentes, de dois vogais, em conjunto;
d) Transitoriamente, a do administrador único, enquanto a admi-

nistração for exercida por um administrador único.

ARTIGO 23.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma vez
por trimestre e extraordinariamente sempre que for convocado pelo
seu presidente, por sua iniciativa ou a pedido de, pelo menos, dois dos
seus membros.

2 � As reuniões terão lugar na sede social, se outro lugar não for
escolhido por conveniência do conselho.

3 � As deliberações do conselho de administração, para serem
válidas, deverão ser tomadas pela maioria dos membros presentes ou
representados.

4 � Em caso de empate nas votações, o presidente, ou quem o
substituir, terá voto de qualidade.

5 �  Qualquer administrador poderá fazer-se representar em reu-
nião por outro mediante carta dirigida ao presidente, mas cada instru-
mento de mandato não poderá ser utilizado mais do que uma vez.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 24.º

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, revi-
sor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas, terá
sempre um suplente igualmente revisor oficial de contas ou sociedade
de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 25.º

Aplicação de resultados

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

a) A percentagem que a lei mandar afectar obrigatoriamente ao
fundo reserva legal;

b) O montante necessário para pagamento da remuneração variá-
vel do conselho de administração, se a ela houver lugar;

c) O restante, para dividendo a todos os accionistas, salvo se as-
sembleia geral deliberar, por simples maioria, afectá-lo, total o parci-
almente, à constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo
a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

2 � A sociedade poderá distribuir aos accionistas adiantamentos
sobre lucros, no decurso dos exercícios sociais, observadas as disposi-
ções legais aplicáveis.

3 � A assembleia geral delibera livremente por maioria simples em
matéria de aplicação dos lucros do exercício, sem sujeição a qualquer
distribuição obrigatória.

ARTIGO 26.º

Dissolução da sociedade

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral por maioria representativa
de 75 % do capital realizado.

ARTIGO 27.º

Liquidação

A liquidação do património, em consequência da dissolução da so-
ciedade, será feita extra judicialmente através de uma comissão liqui-
datária constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral não deliberar doutro modo.

ARTIGO 28.º

Derrogação de disposições supletivas

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação em assembleia geral dos sócios.

CAPÍTULO V

Disposição transitória

ARTIGO 29.º

Designação dos órgãos sociais

São, desde já, designados, para os Órgãos Sociais e para o quadrié-
nio 2004-2007, os seguintes membros:

Assembleia geral: presidente � Pedro André Mendes Alves Rodri-
gues Magina, casado, natural da freguesia da Sé Nova, concelho de
Coimbra, residente na Rua de Quires, 1101, bloco B, 2.º, esquerdo,
frente, habitação 121, Vila Nova da Telha, Maia; secretário � Car-
los Manuel Alves Rodrigues, casado, natural de Genebra, Suíça, resi-
dente na Avenida do Comendador Ferreira de Matos, 518, habita-
ção 3.5, em Matosinhos.

Administrador único: presidente � Marinho Rodrigues Magina,
casado, natural de Nespereira, Cinfães, residente na Avenida da Repú-
blica, 167, 10.º, direito, em Matosinhos.

Fiscal único: efectivo � Carlos Teixeira, Noé Gomes & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, L.da, com sede na Rua
da Torrinha, 228-H, 6.°, Porto, pessoa colectiva n.º 501381171, re-
presentada por Carlos Manuel Duarte Teixeira; suplente � Paula
Saraiva & Manuel Pereira, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Rua da Torrinha, 228-H, 6.°, S/4, Porto, pessoa colec-
tiva n.º 502427850, representada por Ana Paula Monteiro Barbeitos
Saraiva e Silva.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400707

ÓPTICA DA LAGOA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 738/20041022; identificação de pessoa colectiva n.º 507092856;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20041022.

Certifico que José Manuel da Silva Vieira, divorciado, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óptica da Lagoa, Unipessoal, L.da,
tem a sua sede na Rua da Lagoa, 1266, da freguesia de Senhora da
Hora, concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência a sede da sociedade pode-
rá ser deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho, ou para concelhos limítrofes, bem como serem criadas filiais,
sucursais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de material óptico.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e está representado por uma só quota pertencente ao sócio
único.

§ único. Por decisão do sócio poder-lhe-ão ser exigíveis prestações
suplementares de capital, por uma ou mais vezes até ao montante de
cinquenta mil euros.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme delibe-
ração em assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já fica nome-
ado gerente.
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2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, é
suficiente a intervenção do gerente.

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.

6.º

O sócio poderá celebrar negócios com a sociedade, para prossecu-
ção do objecto social, nos termos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400740

ONPRINTLINE � PRODUÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 546/20021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506169448;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 4/20041103 (omitida em 20041022) e 3/
20041022.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente Paulo Alexandre da Silva Taveira,
em 21 de Setembro de 2004, por renúncia.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 3.º e artigo 4.º, que passam a ter

a seguinte redacção:
ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é cinco
mil euros, representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal
de três mil e setecentos euros, pertencente ao sócio Abílio Manuel
Teixeira da Costa e outra do valor nominal de mil e trezentos euros
pertencente ao sócio Filipe Augusto Vieira Maciel Carneiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deli-
berado em assembleia geral, for pertence ao sócio Abílio Manuel
Teixeira da Costa, que se mantém como gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400766

DALIMPAR � LIMPEZAS E GESTÃO DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 375/20010801; identificação de pessoa colectiva n.º 505569868;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/20040906.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a Rua de Tullins Fures, 126, 1.º,
Leça da Palmeira, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400774

BIOGNOSIS � COMÉRCIO DE PRODUTOS BIOLÓGICOS
PARA DIAGNÓSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 742/20041025; identificação de pessoa colectiva n.º 507065590;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

Contrato de sociedade

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIOGNOSIS � Comércio de Pro-
dutos Biológicos para Diagnóstico, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua do 1.° de Dezembro, 243,
2.°, sala 2.1, freguesia de Matosinhos, concelho de Matosinhos.

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 objecto social consiste na concepção, desenvolvimento, produ-
ção e comercialização de produtos biológicos e sistemas para diag-
nóstico humano, veterinário e vacinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de € 25 000, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de € 13 750 pertencente ao sócio João Adriano de
Sousa Teixeira, outra no valor de € 5625 pertencente à sócia Maria
do Céu Ferreira Amaral, e uma outra, também no valor de € 5625
pertencente à sócia Guida Maria Oliveira Martins Esteves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, fica afecta a três gerentes.

2 � Ficam desde já designados gerentes os três sócios.
3 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-

tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a 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;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade;
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros, desde que deliberado por maioria em assembleia geral.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa, a
contrapartida da amortização será o valor que resultar do último ba-
lanço aprovado, à data da verificação dos factos constantes no n.º 1
deste artigo.

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.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400804
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SOLMATUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
URBANOS E TURÍSTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 07776/961129; identificação de pessoa colectiva n.º 501649034;
inscrição n.º 212; número e data da apresentação: 11/20040920;

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Nomeação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2004-
-2006.

Conselho de administração: presidente � Fernando Marcelino Pe-
reira Sequeira, casado; vogais � Margarida da Conceição de Jesus Se-
queira Pereira Lopes e Maria Manuela Vinhais Ferreira Sá Sequeira,
casadas.

Conselho fiscal: presidente � Leopoldo Alves & Associado � So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Leopoldo
de Assunção Alves, casado, revisor oficial de contas; vogais � José
Manuel Martins Pereira e Maria Arminda de Oliveira Ribeiro Bastos
Rodrigues, casados; suplente � José Rita Braz Machado, casado, re-
visor oficial de contas.

Data da deliberação: 13 de Setembro de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400855

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES JOAQUIM SOARES
MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 885/20011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505108208;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 21 de Setembro de 2004.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400839

MARIA DE FÁTIMA DUARTE PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 575/790314; identificação de pessoa colectiva n.º 500857369;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Aumento de € 18,04 em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-

porção de € 9,02 para cada uma das quotas, tendo em consequência
alterado os artigos 2.° e 4.°, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente subscrito e realizado é de sete mil e
quinhentos euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de três mil setecentos e cinquenta euros cada, pertencentes
na proporção de quatro sextos para a sócia Maria de Fátima Duarte
Pereira Ribeiro e um sexto para cada um dos sócios Nuno Vasco Duarte
Pereira Ribeiro e Marta Zita Duarte Pereira Ribeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia-geral, fica afecta a todos os sócios, já nomeados
gerentes.

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura da sócia Maria de Fátima Duarte Pereira Ri-
beiro, ou as assinaturas conjuntas dos sócios Nuno Vasco Duarte Pe-
reira Ribeiro e Maria Zita Duarte Pereira Ribeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400847

ROLQUINA � ROLAMENTOS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 911/770627; identificação de pessoa colectiva n.º 500659206;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
8/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de mudança de sede para a  Rua do Conselheiro Costa Braga,
129, Matosinhos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400863

SUPORTIL � INDÚSTRIA DE METALOMECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 48 368/901002; identificação de pessoa colectiva n.º 502275774;
inscrição n.º 4, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 9, 10 e 11/20041025.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Aumento de capital e alteração do contrato.
Aumento de € 23 004,80, em dinheiro, subscrito por ambos os

sócios, com € 11 502,40 , cada um, tendo em consequência alterado
os artigos 3.° e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de vinte e cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de doze mil e qui-
nhentos euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Francis-
co Teixeira Mourão e Adélia Fernandes Mourão.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes,
sendo suficiente intervenção de apenas um gerente para obrigar a
sociedade.

2 � São designados gerentes os sócios José Francisco Teixeira
Mourão e Adélia Fernandes Mourão.

Mais certifico a cessação de funções do gerente: Joaquim Alberto
Ferreira Guedes, em 5 de Setembro de 2001, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

5 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400871

PORTIZENDE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 948/20030801; identificação de pessoa colectiva n.º 506661520;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 8 e 9/20041111.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Nomeação da gerente Lara de Jesus Teixeira Lopes, em 15 de
Outubro de 2004.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: corpo do artigo 1.º, do artigo 2.º, do n.º 1 do ar-

tigo 3.º, e do n.º 2 do artigo 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PORTIZENDE � Representações, L.da,
com sede na Travessa do Tronco, 15, da freguesia de São Mamede de
Infesta, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação, repre-
sentações e agente do comércio por grosso de uma grande variedade de
produtos, nomeadamente de móveis, artigos de mobiliário para uso
doméstico, artigos de decoração, carpetes e revestimentos similares para
o chão, de madeiras e de todo o tipo de material de construção.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez
mil euros e está dividido em três quotas, uma quota do valor nominal
de cinco mil euros, pertencente à sócia Lara de Jesus Teixeira Lopes,
e duas iguais do valor nominal de dois mil e quinhentos euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios Paulo Sérgio Machado Martins e
Filipe Silva Gonçalves Bento.

ARTIGO 4.º

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de três geren-
tes, bastando uma para os actos de mero expediente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

15 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401134

TIMESCALE, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 558/20040614; identificação de pessoa colectiva n.º 506969517;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/20041115.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do contrato, tendo em consequência alterado os n.os 1 e
2 do artigo 3.º e o n.º 1 do artigo 4.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nou-
tros bens ou demais valores constantes da escrita social, é de seis mil
euros e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores nominais
de dois mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Manuel Carvalho Sousa, Sandra Isabel de Abreu Vaz e Nuno Miguel
Firmo Domingues dos Santos.

2 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que fo-
rem designados em assembleia geral, mantendo-se nomeados gerentes
os sócios José Manuel Carvalho Sousa, Sandra Isabel de Abreu Vaz e
sendo nomeado gerente, a partir de hoje, o sócio Nuno Miguel Firmo
Domingues dos Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007401142

ROOMDIMENSIONS � SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS
PARA SALAS DE CONTROLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 736/20041021; identificação de pessoa colectiva n.º 506896374;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de contrato de sociedade, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Roomdimensions � Soluções Tecno-
lógicas para Salas de Controlo, L.da, com sede na Praceta de D. Nuno
Álvares Pereira, 20, AC, freguesia e concelho de Matosinhos.

§ único. A gerência poderá transferir a sede para outro local den-
tro do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, bem como pode-
rá criar sucursais, filiais ou outras formas de representação social em
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio, importação, exportação,
representação, assistência técnica, instalação e agente de comércio
por grosso de uma grande variedade de produtos, designadamente
mobiliário e equipamento informático; Actividade de construção ci-
vil, remodelação, restauro de espaços, arquitectura, design e engenha-
ria, implementação, desenvolvimento e construção de salas de con-
trolo.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de mil e novecentos euros, pertencente à sócia I4B � Ideias For Bu-
siness � Consultorias para os Negócios e a Gestão, L.da, uma do va-
lor nominal de três mil euros, pertencente à sócia Carla Alexandra
Gomes da Rocha Barros Barbosa,e uma do valor nominal de cem euros,
pertencente ao sócio José Pedro Tuna de Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou não sóci-
os, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Carla Alexandra
Gomes da Rocha Barros Barbosa e José Pedro Tuna de Carvalho.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, 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 ce-
dida 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.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400715

RODITALIA � LOGÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 400/20040304; identificação de pessoa colectiva n.º 506840646;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 23 e 24/20041021.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Cessação de funções do gerente João Pereira Barbosa, em 21 de
Outubro de 2004, por renúncia.

Alteração do contrato.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º, que

passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil e um euros, dividido em quatro quotas, uma do valor nomi-
nal de mil seiscentos e sessenta e sete euros e outra do valor nominal
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de oitocentos e trinta e três euros e cinquenta cêntimos, ambas per-
tencentes ao sócio António Carlos Pacheco dos Santos e uma do valor
nominal de mil seiscentos e sessenta e sete euros e outra do valor
nominal de oitocentos e trinta e três euros e cinquenta cêntimos, ambas
pertencentes ao sócio Paulo Alexandre de Sousa Bouçon Braga.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios António Carlos Pacheco dos Santos e Paulo Ale-
xandre de Sousa Bouçon Braga, que se mantêm na gerência.

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

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400723

FREE LIFE � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 737/20041028; identificação de pessoa colectiva n.º 507006151;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20041028.

Certifico que, entre Teresa Maria Lino de Araújo Ferro e marido,
Adelino Serafim Magalhães Mendes, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguin-
te contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Free Life � Compra e Venda de
Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Luís Azevedo Cou-
tinho, 262, freguesia da Senhora da Hora, concelho de Matosinhos.

3 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada,
dentro do mesmo concelho ou para outro concelho, e serem criadas
sucursais, filiais, agências ou outra forma de representação, no terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
venda dos adquiridos para esse fim; arrendamento, gestão e adminis-
tração de móveis, construção civil e obras públicas; promoção imobi-
liária; comércio e representações de produtos cosméticos, higiene da
casa e pessoal, vestuário, conforto e bem-estar, electrodomésticos;
Formação profissional.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante de cem mil euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, compete ao sócio
Adelino Serafim Magalhães Mendes, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras entidades, mes-
mo com objecto diferente do seu ,e em sociedades reguladas por leis
especiais ou em agrupamentos complementares de empresas (ACE).

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de
seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo como respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;

c) Quando um dos sócios praticar actos que violem o pacto social
ou as obrigações sociais;

d) No caso de morte do sócio a quem não sucedam herdeiros legi-
timários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando tiver sido cedida a terceiros sem o prévio consentimen-

to da sociedade, tomada, por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou 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 deles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para a reserva legal, será dado do destino que vier ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme.

2 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400731

STUPA � ARQUITECTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 16 739/20041022; identificação de pessoa colectiva n.º P 507139607;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20041022.

Certifico que José António da Silva Guerra, divorciado, constituiu
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma STUPA � Arquitectura,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua Direita, 207, 2.º, direito, da
freguesia de Leça da Palmeira, do concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítro-
fes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de
representação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de arquitectura, design de
interiores; comércio e representações de mobiliário e outros
artigos para decoração; artes gráficas; compra e venda de imóveis,
revenda dos adquiridos para esse fim; arrendamento, gestão e admi-
nistração de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

2 � Fica o sócio autorizado a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global correspondente a dez vezes o capital
social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único, pertence a ele sócio, que desde já é nomeado gerente,
sendo suficiente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme.

3 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007400758
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ANTÓNIO FERREIRA MARTINS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 14 296/20010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505596776;
número e data da apresentação: 17/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453185

JOSÉ & ARMINDO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 642/20030213; identificação de pessoa colectiva n.º 506468232;
número e data da apresentação: 18/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453193

FILCOFAR � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 829/20030527; identificação de pessoa colectiva n.º 506576183;
número e data da apresentação: 21/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453207

FERNANDO J. G. COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 505/20000201; identificação de pessoa colectiva n.º 504807749;
número e data da apresentação: 10/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453134

OPPS � ELECTRICIDADE E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9705/980331; identificação de pessoa colectiva n.º 504148648;
número e data da apresentação: 11/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453142

ELEVSTAR � MONTAGEM DE ELEVADORES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 679/20030226; identificação de pessoa colectiva n.º 505671247;
número e data da apresentação: 12/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453150

TORIB � PROJECTOS E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3081/930318; identificação de pessoa colectiva n.º 502958073;
número e data da apresentação: 14/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453169

HARD RENTING WARE � EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 15 775/20030423; identificação de pessoa colectiva
n.º 506512606; número e data da apresentação: 15/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453177

TÍLIA, INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 538/990630; identificação de pessoa colectiva
n.º 504466585; número e data da apresentação: 08/20040706.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas relativa ao ano de exercício de 2003.

16 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 2007453118

PÓVOA DE VARZIM

MORIM & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 03451/20040504; identificação de pessoa colectiva
n.º 506965953; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
20040504.

Certifico que, por escritura de 3 de Abril de 2004 do 2.º Cartório
Notarial da Póvoa de Varzim, João Paulo Gomes Morim e Paulo Sérgio
Travessas Figueiredo da Silva, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Morim & Silva, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida de Vasco da Gama, 131, na
freguesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto cafés e snack-bares.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, com o valor de
dois mil e quinhentos euros, uma da cada um dos sócios José Paulo
Gomes Morim e Paulo Sérgio Travessas Figueiredo da Silva.

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de cem mil euros.

2 � Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer, no montante e nas condições acordados em assembleia geral.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem a um ou
mais gerentes, ficando desde já nomeados gerentes os sócios José Paulo
Gomes Morim e Paulo Sérgio Travessas Figueiredo da Silva.
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1 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

7.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre sócios; nos res-
tantes casos, mesmo gratuitas, depende de prévio consentimento da
sociedade, à qual em primeiro lugar e aos restantes sócios em segun-
do, fica reservado o direito de preferência na cessão.

8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por interdição, falência ou insolvência do sócio;
c) Quando a quota haja sido objecto de arresto, arrolamento, pe-

nhora ou de qualquer providência cautelar;
d) Quando a quota for cedida sem consentimento da sociedade ou

ficar a pertencer em partilha subsequente a divórcio ou separação de
bens, ao cônjuge não sócio.

Está conforme.

21 de Maio de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2005336882

SANTO TIRSO

ALBERTO ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3681/970408; identificação de pessoa colectiva n.º 503862959;
data da entrega do depósito: 20010906.

Certifico que foram depositados, na pasta da sociedade em epígrafe,
os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 2000.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � O Ajudante Principal, António dos
Santos Mascarenhas. 1000002025

ESCOLA DE CONDUÇÃO MÁXIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5200/011011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/011011.

Certifico que, entre Adelino António Batista Costa, número de
identificação fiscal 200909606, solteiro, maior, natural da freguesia
e concelho de Barcelos, residente no lugar de Santa Catarina, fregue-
sia de Carapeços, concelho de Barcelos; e, José Joaquim da Costa
Gonçalves, número de identificação fiscal 194256081, solteiro, mai-
or, natural da freguesia de Pousada de Saramagos, concelho de Vila
Nova de Famalicão, freguesia onde reside no lugar de Matinhos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Escola de Condução
Máxima, L.da

2.º

A sede social é na Rua de António Augusto Pires Lima, 327, fre-
guesia de Bougado (São Martinho), concelho da Trofa.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar filiais, sucursais ou outras formas locais de representação.

3.º

O objecto social é escola de condução e pilotagem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de três mil e
quinhentos euros, pertencente ao sócio Adelino António Batista da
Costa, e outra de mil e quinhentos euros, pertencente ao sócio José
Joaquim da Costa Gonçalves.

5.º

Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unânime dos mes-
mos, tomada em assembleia geral, prestações suplementares de capi-
tal, até montante igual ao décuplo do capital social.

6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à ge-
rência, eleita em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes os sócios Adelino António Batista da Costa e José Joaquim da
Costa Gonçalves.

1 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

2 � A gerência será ou não remunerada, conforme for deliberado
em assembleia geral.

3 � Estão compreendidos nos poderes de gerência os de comprar
e vender veículos automóveis, podendo celebrar contratos de locação
financeira para a sua aquisição.

7.º

A divisão e a cessão de quotas são livremente permitidas entre
sócios; nos restantes casos, mesmo gratuitas, dependem do prévio
consentimento da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos restantes
sócios em segundo, fica reservado o direito de preferência na cessão.

Está conforme.

31 de Outubro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000002071

M. PAIVA FERNANDES � INDÚSTRIA TÊXTIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 5260/011030; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
13/011030.

Certifico que Manuel Paiva Fernandes constituiu a sociedade em
epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma M. Paiva Fernandes � Indústria Têx-
til, Unipessoal, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua de Ferreira de Lemos, 315-G, da fre-
guesia e concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais ou sucursais.

3.º

O objecto social consiste na actividade de indústria têxtil.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é cinco mil
euros, representado por uma quota de igual valor nominal pertencen-
te ao seu único sócio, Manuel Paiva Fernandes.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, será nomeada em assembleia geral, porém fica desde já designa-
do gerente o actual sócio.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria Noémia
Monteiro Gouveia. 1000022493

VALONGO

SOLARTEL � EXPLORAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05080/
941104; identificação de pessoa colectiva n.º 503296074.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114601

MANUEL PINTO � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 548/
20000913; identificação de pessoa colectiva n.º 505137976.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

13 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002871108

ABEL A. C. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 437/
20011213; identificação de pessoa colectiva n.º 504499602.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114750

STREAMTEL � SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 266/
20010802; identificação de pessoa colectiva n.º 505463490.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114741

CAFÉ-CONFEITARIA EUROPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 02846/
930119; identificação de pessoa colectiva n.º 502907347.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114628

PERITRANS � SOCIEDADE DE PERITAGENS
E AVALIAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05706/
950418; identificação de pessoa colectiva n.º 503409499.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004063440

CONSTRUÇÕES DOMINGOS ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 836/
20001116; identificação de pessoa colectiva n.º 504951025.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114610

ÓPTICA MÉDICA DE ERMESINDE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08894/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 504010344.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206171

CARPINTARIA HIPÓLITO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 487/
20020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505743183.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000575331

J. M. MOREIRA, COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 727/
20021125; identificação de pessoa colectiva n.º 506281264.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114822

ISABEL ALVES � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 673/
20020814; identificação de pessoa colectiva n.º 506097757.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114814

O. E. OCULISTA DE ERMESINDE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 836/
20030605; identificação de pessoa colectiva n.º 506594785.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114784

CAFÉ E SNACK-BAR NEGRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 530/
20020311; identificação de pessoa colectiva n.º 505738732.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003022783

ZINCAGENS ALBIPOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 330/
20011001; identificação de pessoa colectiva n.º 505703670.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114776

DIFO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 265/
20010730; identificação de pessoa colectiva n.º 505412551.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114768

GIRSER � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 070/
20010131; identificação de pessoa colectiva n.º 505323788.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004063483

BIO MICROESTERILIZAÇÃO E PURIFICAÇÃO
DE FLUIDOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 918/
20031222; identificação de pessoa colectiva n.º 506696251.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004454156

DAVID ROCHA & CARLOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 320/
20010925; identificação de pessoa colectiva n.º 505683776.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000575315

CANTINHO DOCE � PÃO QUENTE E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 8450/
970609; identificação de pessoa colectiva n.º 503928828.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114490

MEMORIA � CONSULTORES DE GESTÃO
E FISCALIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 04990/
941003; identificação de pessoa colectiva n.º 503272035.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114482

ARS DECORANDI � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 05597/
950320; identificação de pessoa colectiva n.º 503393479.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114466

MATOSMÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 745/
910417; identificação de pessoa colectiva n.º 502537868.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2006023870

BORDADOS 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 2215/
920527; identificação de pessoa colectiva n.º 502768320.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114709

EXVITAM � CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS
DE FISIOTERAPIA E DE ENFERMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06940/
960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503620416.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114695

BOUTIQUE LUISINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 02782/
930104; identificação de pessoa colectiva n.º 502897058.
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Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114679

SELMOCONSTRÓI � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 797/
20000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504887718.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114660

LIJU � TÊXTEIS E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 45 442/
890403; identificação de pessoa colectiva n.º 502133694.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114652

 AUTO REPARADORA PINTO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09509/
980223; identificação de pessoa colectiva n.º 504195638;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20041029.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que mudou a sua
sede para Rua de Luís de Camões, 366, Ermesinde, Valongo.

Foi actualizado o texto completo e depositada a acta.

2 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria Madalena
Clemente Gagliardini Coelho. 2000117430

MATI-FAZ � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 56 078/
20041108; identificação de pessoa colectiva n.º 507054008; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 02/20041108.

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

1.º

A sociedade adopta a firma MATI-FAZ � Comércio de Materiais
de Construção, L.da

2.º

1 � Tem sede na Rua do Juncal, 311, 3.º, centro, frente, freguesia
de Ermesinde, concelho de Valongo.

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

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
materiais de construção, máquinas, ferragens, ferramentas, tintas,
artigos cerâmicos, artigos de decoração e outros; prestações de servi-
ços na área da construção civil, pintura e outros.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor nomi-

nal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Luís de Sousa Pinto e Isabel Maria de Sousa Machado
Pinto.

5.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao valor global de cinquenta
mil euros.

6.º

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

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Luís de Sousa
Pinto.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.
5 � Fica vedado aos gerentes comprometerem a sociedade em

negócios que lhe são estranhos, nomeadamente através de fianças,
abonações ou letras de favor.

8.º

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

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

da quota;
c) Quando, por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.
2 � A contrapartida da amortização será a que resultar do último

balanço aprovado.
9.º

Dissolvendo-se a sociedade e salvo deliberação em contrário, serão
liquidatários os sócios, que procederão à liquidação e partilha dos
haveres sociais na forma deliberada em assembleia geral.

10.º

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

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

11.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por carta
registada, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2000396429

 CONFEITARIA E PÃO QUENTE � NANIEVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07033/
960423; identificação de pessoa colectiva n.º 503634271;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 01, 02 e 03/20041110.

Certifico que cessaram as suas funções de gerentes Mário de Sousa
Ferreira e Conceição Fernanda Ferreira da Rocha, em 6 de Novembro
de 2001, por renúncia.

Mais certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi
alterado parcialmente o contrato da sociedade e em consequência os
artigos 3.º, corpo, e 5.º, parágrafo 1.º, que passaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de mil
novecentos e noventa e cinco euros e vinte cêntimos, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, no valor de novecentos e noventa e
sete euros e sessenta cêntimos, cada uma, pertencentes uma a cada
um do sócios, António Fernando Almeida Alves Pimenta e Maria Alice
Soares Coelho Pimenta.
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ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios António Fernando
Almeida Alves Pimenta e Maria Alice Soares Coelho Pimenta.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Foi actualizado e depositado o texto completo do contrato.

11 de Novembro de 2004. � A Ajudante Principal, Maria
Madalena Clemente Gagliardini Coelho. 2000396445

NOVAIS & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 46 174/
890804; identificação de pessoa colectiva n.º 502198648.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114644

AS PEDRAS � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 1760/
931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503110167.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114636

ESCOLA DE CONDUÇÃO BOA NOVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09960/
980529; identificação de pessoa colectiva n.º 504177958.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114512

SERRALHARIA BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07608/
961017; identificação de pessoa colectiva n.º 503741892.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114520

HENRIQUES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 693/
20000303; identificação de pessoa colectiva n.º 504867636.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114539

CONSTRUÇÕES LUCDOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 407/
980923; identificação de pessoa colectiva n.º 504270478.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114547

BALFLEX PORTUGAL � COMPONENTES HIDRÁULICOS
E INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 37 331/
821222; identificação de pessoa colectiva n.º 500772738.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114571

CARPINTARIA, ROLANDO & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09148/
971216; identificação de pessoa colectiva n.º 504041355.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002242305

FINDECURSO � CAFÉ SNACK-BAR
E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 13 169/
20000614; identificação de pessoa colectiva n.º 504792571.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2004063424

MARCELO PEIXOTO & IRMÃO � INDÚSTRIA
DE SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 09195/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504069489.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114598

EUROPACOMERCIAL � INDÚSTRIA E DISTRIBUIÇÃO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 6856/
970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503939609.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114725
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TRANSPORTADORA MODERNA DE ALFENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 06138/
950809; identificação de pessoa colectiva n.º 503500720.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000114717

TERMOMAIA � INSTALAÇÕES TÉRMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08986;
identificação de pessoa colectiva n.º 504040383.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002594996

COMOVAL � CONSTRUTORA MODERNA
DE VALONGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 00041.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206112

HILÁRIO LEITE FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 23 754;
identificação de pessoa colectiva n.º 500863458.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206139

JORGE ANJOS & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 132.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206198

BALSAMÓVEL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS
DE BALSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 10 850/
981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504226720.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000078702

BELMIRO SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 462/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505890178.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas do
ano de 2002.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000078672

BELMIRO SANTOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 462/
20020110; identificação de pessoa colectiva n.º 505890178.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000078680

DELGADOMÓVEIS � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 170/
20010529; identificação de pessoa colectiva n.º 505407981.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2000078699

JOAQUIM MARQUES & FILHOS � SOCIEDADE
TERRAPLANAGEM E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 607/
20020604; identificação de pessoa colectiva n.º 505700832.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206090

AGÊNCIA DE VIAGENS VALLIS LONGUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 07192;
identificação de pessoa colectiva n.º 503798363.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206058

CANORTE 3 � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 12 405;
identificação de pessoa colectiva n.º 503728918.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206066
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NUNES, ALVES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 08372;
identificação de pessoa colectiva n.º 503907499.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2005609293

PINHEIRO & BASTO � SOCIEDADE MONTAGEM
E ACABAMENTOS DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 785;
identificação de pessoa colectiva n.º 505963949.

Certifico que foi efectuado o depósito de prestação de contas refe-
rente ao ano de 2003.

Está conforme.

20 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2002206082

VILA DO CONDE

RAMOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00531/820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501207724;
número e data da apresentação: PC-655/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775437

PADARIA E PASTELARIA OTÍLIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03097/010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505627310;
número e data da apresentação: PC-654/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008776000

LAURINDA DIAS PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03098/010821; identificação de pessoa colectiva n.º 505519550;
número e data da apresentação: PC-657/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771059

JOAQUIM MAIA & FILHO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00548/820316; identificação de pessoa colectiva n.º 501263551;
número e data da apresentação: PC-656/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771083

ARTUR PEREIREA DE MELO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03162/011002; identificação de pessoa colectiva n.º 505646951;
número e data da apresentação: PC-659/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771105

CARVALHO E MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00624/830517; identificação de pessoa colectiva n.º 501391037;
número e data da apresentação: PC-658/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771121

JORGE AZEVEDO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02627/20000126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504658344; número e data da apresentação: PC-661/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008770990

MOISÉS DA SILVA FERREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00232/750811; identificação de pessoa colectiva n.º 500363498;
número e data da apresentação: PC-660/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771091

J. VÍTOR � SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03128/010907; identificação de pessoa colectiva n.º 505605066;
número e data da apresentação: PC-663/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775976

JAIME OLIVEIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02979/010615; identificação de pessoa colectiva n.º 505457393;
número e data da apresentação: PC-662/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008748006

JOSÉ HUMBERTO PINTO DA SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03348/020318; identificação de pessoa colectiva n.º 506042570;
número e data da apresentação: PC-665/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008118606
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C. M. I. V. C. � CLÍNICA MATERNO-INFANTIL DE VILA
DO CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02720/20000707; identificação de pessoa colectiva
n.º 505025558; número e data da apresentação: PC-664/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008118592

E. MONTEIRO & CARVALHO � COMÉRCIO
DE AÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02639/20000306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504732510; número e data da apresentação: PC-667/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004245360

DIAS & OLIVEIRA, ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01888/960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503604860;
número e data da apresentação: PC-666/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2005120618

GEEMECÊJOTA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01921/960521; identificação de pessoa colectiva n.º 502523336;
número e data da apresentação: PC-669/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004112921

J. F. MIGUENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01500/930623; identificação de pessoa colectiva n.º 503014621;
número e data da apresentação: PC-668/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

13 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008118614

ALBERTO MARQUES GRANJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03781/040209; identificação de pessoa colectiva n.º 503104590;
número e data da apresentação: PC-545/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008771881

PAULO & DAVID CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03022/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505589265;
número e data da apresentação: PC-544/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008771873

OLIMACEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02864/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 504989642;
número e data da apresentação: PC-547/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127893

EDUARDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02281/980505; identificação de pessoa colectiva n.º 504185357;
número e data da apresentação: PC-546/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008771830

CONSTRUÇÕES JOSÉ GONÇALVES & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02882/010321; identificação de pessoa colectiva n.º 505297418;
número e data da apresentação: PC-642/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775550

VÍTOR SILVA & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03043/010720; identificação de pessoa colectiva n.º 505495902;
número e data da apresentação: PC-641/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775488

M. CERCA RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03255/011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505693283;
número e data da apresentação: PC-640/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771199

M. FERREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00733/851125; identificação de pessoa colectiva n.º 501568050;
número e data da apresentação: PC-645/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775542
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CONFECÇÕES PONTE D�AVELEDA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03709/031003; identificação de pessoa colectiva n.º 506682781;
número e data da apresentação: PC-643/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775585

JOAQUIM VALENTIM FIGUEIREDO PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00902/880428; identificação de pessoa colectiva n.º 501971653;
número e data da apresentação: PC-647/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771156

CLÍNICA DENTÁRIA DE LARGO DE VILARINHO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02218/980203; identificação de pessoa colectiva n.º 504059173;
número e data da apresentação: PC-646/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775968

JORGE MAIA NOGUEIRA � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03010/010705; identificação de pessoa colectiva n.º 505512319;
número e data da apresentação: PC-649/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771040

JOAQUIM LOPES MONTEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02447/990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504527215;
número e data da apresentação: PC-648/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771148

MANUEL MARTINS AZEVEDO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03254/011226; identificação de pessoa colectiva n.º 505647052;
número e data da apresentação: PC-653/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008775992

CARVALHO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00886/880301; identificação de pessoa colectiva n.º 501943471;
número e data da apresentação: PC-652/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008771032

CONSTRUÇÕES ALMEIDA & MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03074/010803; identificação de pessoa colectiva n.º 505676907;
número e data da apresentação: PC-522/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005337340

CONSTRUÇÕES JOSÉ VINHAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03020/010706; identificação de pessoa colectiva n.º 505573288;
número e data da apresentação: PC-526/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005337331

PAULO DE SOUSA CAMPOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02213/980129; identificação de pessoa colectiva n.º 504057570;
número e data da apresentação: PC-525/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008774384

RECICLACONDE � RECICLAGEM E COMÉRCIO
DE CONSUMÍVEIS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03578/030207; identificação de pessoa colectiva n.º 506395456;
número e data da apresentação: PC-524/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127753

CITOVE � CENTRO DE INSPECÇÕES TÉCNICAS
DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1656/940810; identificação de pessoa colectiva n.º 503244201;
número e data da apresentação: PC-540/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 20088127877

CLÍNICA DENTÁRIA AIRES & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02306/980609; identificação de pessoa colectiva n.º 504178156;
número e data da apresentação: PC-541/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127885
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FRANCISCO AZEVEDO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03116/010831; identificação de pessoa colectiva n.º 505659670;
número e data da apresentação: PC-542/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008746038

MOLA OLIVARUM � CULTURA E PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03168/011004; identificação de pessoa colectiva n.º 505719649;
número e data da apresentação: PC-543/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008774139

CONSTRUÇÕES HABISOBRADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03131/010912; identificação de pessoa colectiva n.º 505677687;
número e data da apresentação: PC-537/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008742326

VELUVI INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03719/031017; identificação de pessoa colectiva n.º 506039099;
número e data da apresentação: PC-532/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127800

J & D FREITAS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03624/030423; identificação de pessoa colectiva n.º 506532569;
número e data da apresentação: PC-533/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127818

QUÂNTICA REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02946/010525; identificação de pessoa colectiva n.º 505420430;
número e data da apresentação: PC-534/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127826

ALFREDO MORIM FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00628/830609; identificação de pessoa colectiva n.º 501379193;
número e data da apresentação: PC-528/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2005337323

FELIZ PESCA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02284/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504183567;
número e data da apresentação: PC-529/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127761

VERCOR � ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01462/930322; identificação de pessoa colectiva n.º 502150440;
número e data da apresentação: PC-530/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127770

CAPAHERTZ � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02533/990903; identificação de pessoa colectiva n.º 504508342;
número e data da apresentação: PC-531/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

16 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127788

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DO MONTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01983/961011; identificação de pessoa colectiva n.º 503751588;
número e data da apresentação: PC-622/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2004553820

DECIBEL � SISTEMAS PROFISSIONAIS DE SOM
E LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03239/011210; identificação de pessoa colectiva n.º 502894210;
número e data da apresentação: PC-624/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008118240

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DO GRUPO FONSECA
& PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01762/950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503404136;
número e data da apresentação: PC-623/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008770400
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CARCONDE, AUTOMÓVEIS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02207/980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504045849;
número e data da apresentação: PC-627/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008774503

RIBEIRO & CAMPOS � SOCIEDADE
AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01951/960723; identificação de pessoa colectiva n.º 503686336;
número e data da apresentação: PC-626/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008774546

FONTES & NEVES � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02847/010124; identificação de pessoa colectiva n.º 505300079;
número e data da apresentação: PC-625/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008774554

SOCIEDADE AGRÍCOLA PEREIRA DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01633/940608; identificação de pessoa colectiva n.º 503210242;
número e data da apresentação: PC-629/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2003813535

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DO GRUPO VILAR
DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01503/930629; identificação de pessoa colectiva n.º 502818050;
número e data da apresentação: PC-628/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2003813543

MADEIDIAS � COMÉRCIO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02090/970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503882097;
número e data da apresentação: PC-631/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008325024

CHURRASQUEIRA VPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03516/021202; identificação de pessoa colectiva n.º 506238938;
número e data da apresentação: PC-585/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001879229

HÉLDER SANHUDO, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02823/20001228; identificação de pessoa colectiva
n.º 505229439; número e data da apresentação: PC-584/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008118126

FRICONDE � FÁBRICA DE FRIGORÍFICOS DE VILA DO
CONDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00876/880114; identificação de pessoa colectiva n.º 501919996;
número e data da apresentação: PC-583/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008118118

VÍTOR LEITÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02866/010209; identificação de pessoa colectiva n.º 505306646;
número e data da apresentação: PC-587/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008770761

C. M. TIR � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02088/970507; identificação de pessoa colectiva n.º 501592369;
número e data da apresentação: PC-586/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008770800

CAPI � COOPERATIVA DE APOIO PEDAGÓGICO
SOCIAL E INDIVIDUALIZADO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00011/010208; identificação de pessoa colectiva n.º 505211394;
número e data da apresentação: PC-588/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008770737

J. A. NUNES RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02787/20001110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505043734; número e data da apresentação: PC-589/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

24 de Setembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008770850
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ADELAIDE DE SOUSA PINTO & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 00185/720707; identificação de pessoa colectiva n.º 500008990;
número e data da apresentação: PC-651/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

8 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2008770010

JOSÉ OLIVEIRA FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01613/940503; identificação de pessoa colectiva n.º 503187968;
número e data da apresentação: PC-538/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008742520

CONVIAVE � GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 02212/980128; identificação de pessoa colectiva n.º 504057596;
número e data da apresentação: PC-539/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

20 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2002632855

MAIA & FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1151/910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502489979;
número e data da apresentação: PC-535/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008127834

PV CONDE � CAIXILHARIA EM PVC, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03512/021218; identificação de pessoa colectiva n.º 506029344;
número e data da apresentação: PC-536/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

17 de Setembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008742130

ARTE DOM MENDO � COMÉRCIO
DE ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01619/940518; identificação de pessoa colectiva n.º 503195227;
número e data da apresentação: PC-548/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127907

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO CASA
PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01732/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364100;
número e data da apresentação: PC-551/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127958

VIEIRA DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 0800/861203; identificação de pessoa colectiva n.º 501750835;
número e data da apresentação: PC-550/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127923

CALÇADA & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1060/900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502272988;
número e data da apresentação: PC-553/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127931

DOMINGOS FARIA GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03081/010810; identificação de pessoa colectiva n.º 505702223;
número e data da apresentação: PC-552/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008127966

CARNEIRO & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 03285/020130; identificação de pessoa colectiva n.º 505590530;
número e data da apresentação: PC-555/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

21 de Setembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008774864

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO COSTA
E SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 01849/951219; identificação de pessoa colectiva n.º 503556270;
número e data da apresentação: PC-630/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

7 de Outubro de 2004. � (Assinatura ilegível.) 2003813551
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LOURINHO � CONSERVAS DE CARNE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1112/901003; identificação de pessoa colectiva n.º 502427540;
número e data da apresentação: PC-601/290604.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de 2003.

1 de Outubro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008771890

VILA NOVA DE GAIA

GE POWER CONTROLS PORTUGAL � MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 00074/19920228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502084600; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 29/
20041213.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Transformação de sociedade Ge Power Cintrils Portugal �

Unipessoal, L.da

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ge Power Controls Portugal �
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sede na Rua de Camilo Castelo Branco,
805, Lugar do Candal, freguesia de Santa Marinha, do concelho de
Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação, poderá a gerência deslocar a sede da
sociedade para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo principal e exercício da indústria e
comercio de material eléctrico e como actividade secundária o co-
mércio por grosso de produtos químicos.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente associar-se a quaisquer pessoas singu-
lares ou colectivas ou a quaisquer agrupamentos complementares de
empresas ou entidades de natureza semelhante, e participar na sua
administração e fiscalização bem como livremente adquirir participa-
ções em quaisquer sociedades de responsabilidade limitada ou ilimita-
da, incluindo sociedades reguladas por lei especial, qualquer que seja o
objecto destas sociedades e ainda em quaisquer agrupamentos comple-
mentares de empresas ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de dois milhões duzentos e cinquenta mil euros, correspondente a uma
única quota pertencente à sócia Ge Power Controls Holding Itália,
S. R. L.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação activa ou pas-
siva em juízo ou fora dele, será confiada a três, cinco ou sete geren-
tes, os quais estarão dispensados de caução.

2 � Os gerentes serão eleitos por decisão da sócia por um período
de três anos.

3 � Os gerentes poderão decidir sobre quaisquer matérias, desde que
estas não requeiram deliberação da assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se validamente nos seus actos e contratos
por qualquer outras das formas seguintes:

Pelas assinaturas conjuntas de dois gerentes;
Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador da so-

ciedade no âmbito dos poderes específicos conferidos a este.
5 � O previsto no números anteriores não impede que a sociedade

nomeie procuradores para a prática de determinados actos, bem como
não exclui a faculdade de serem delegados poderes em gerente para
determinados negócios ou espécies de negócios.

6 � Os documentos relativos a actos de mero expediente ou
de administração corrente podem ser assinados por um só geren-
te ou por procurador no âmbito dos poderes específicos a este
conferidos.

ARTIGO 7.º

As contas da sociedade serão revistas por um conselho fiscal ou
por um fiscal único a eleger pelo período de três anos:

Mais declara na invocada qualidade que ficam desde já nomeados os
seguintes órgãos sociais:

Gerência: Mário Ernesto Patrício Vitorino, casado, residente na Rua
de D. Afonso Henriques, 4426, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de
Ermesinde, do concelho de Valongo; João Carlos Bonnuci Pias, casa-
do, residente na Rua do Engenheiro Frederico Ulrich, 3679, 1.º, es-
querdo, na Maia; e Pedro Miguel de Sá Machado Restivo Braz, casa-
do, residente na Rua do Conselheiro Costa Braga, 487, apartamento
2.1, em Matosinhos.

Fiscal único: efectivo � Ferreira, Pereira e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ana Paula Pereira
Ricardo, solteira, maior, com domicílio profissional na Praça do Bom
Sucesso, 127, 7.º, sala 701, na cidade do Porto; suplente � Figueire-
do, Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Adelaide Maria Viegas Clare Neves, solteira, maior,
com domicílio profissional na Praça do Bom Sucesso, 127, 7.º,
sala 7.01, na cidade do Porto.

Está conforme.

17 de Dezembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do
Vale. 2004118660

PLANETA MÁGICO � SALA DE ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 60 201/2020801; identificação de pessoa colectiva
n.º 506228347; inscrição n.º 03; número e data da apresentação: 11/
20040119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte registo:

Alteração do pacto social.
Artigos alterados: n.º 1 do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 4.º

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios João de Deus Costa e Maria da Graça Gonçalves da
Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta à sócia Maria da Graça
Gonçalves da Costa já nomeada gerente.

Está conforme.

8 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Dias do Vale.
2004070536

SANTARÉM
ABRANTES

ABRANPOLIS, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO, E. M.

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1/
020313; identificação de pessoa colectiva n.º 505105195; data da
entrega: 040702.

Certifico, em relação à empresa em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas referentes ao exercício de 2003, foram depo-
sitados na pasta respectiva.

Apresentação:
Nos termos legais e estatutários, apresenta-se o Relatório e Contas

da ABRANPOLIS � Empresa de Desenvolvimento, E. M., o qual res-
peita ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2003.

A) Actividade

Como constava do plano e orçamento oportunamente aprovado
pela câmara municipal de Abrantes, o exercício de 2003 incidiu sobre
duas áreas:

a) Área ambiental � acompanhamento da execução dos contratos
celebrados pela Câmara Municipal de Abrantes na área ambiental e
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aconselhamento dos serviços do município no que toca ao funciona-
mento dos equipamentos destinados ao tratamento de águas residuais
a cargo desses serviços;

b) Área imobiliária � promoção da alienação de terrenos munici-
pais e de terrenos propriedade da ABRANPOLIS, E. M.

Na área ambiental foi dada particular atenção ao modo de explo-
ração do serviço de recolha, condução e tratamento de águas residuais
domésticas e pluviais, parcialmente adjudicado pelo município a um
prestador de serviços privado.

Assim, durante 2003 foram efectuadas continuadas visitas técnicas
às diversas instalações tendo em vista verificar o seu estado de funci-
onamento, recolhidas e analisadas amostras de efluentes, inventaria-
das anomalias e, sempre que necessário, estabelecidos contactos com
o prestador de serviços e com a Divisão de Ambiente da Câmara
Municipal por forma a resolvê-las.

Visitas efectuadas a ETAR .............................................. 465
Visitas a EE ..................................................................... 69
Quilómetros percorridos .................................................. 9572
Amostras recolhidas ........................................................ 91
Análises efectuadas .......................................................... 378

Trimestralmente foi elaborado e apresentado à câmara municipal
relatório circunstanciado da forma como os sistemas observados es-
tavam a funcionar e das medidas preconizadas para a sua optimiza-
ção.

Foram também feitas visitas técnicas a todas as ETAR e estações
elevatórias cuja manutenção estava directamente a cargo dos servi-
ços municipais, analisado o seu funcionamento e propostas soluções
correctivas quando tal se justificava.

Na área imobiliária � e conforme protocolos estabelecidos com a
Câmara Municipal � competia à ABRANPOLIS promover a aliena-
ção do loteamento da Colina do Tejo e do terreno denominado Co-
lina dos Pinheiros, bem como do loteamento da Encosta do Hospital.
Dificuldades processuais ligadas à alteração dos loteamentos e ao re-
gisto dos terrenos, levaram a que a sua alienação não tenha ainda sido
possível.

Entretanto foram cometidas à empresa as tarefas de elaboração
dos projectos de arquitectura:

Do edifício de comércio e serviço a construir no lote n.º 1 do
Loteamento da Colina do Tejo;

Do Clube Náutico a edificar no AQUAPOLIS � Margem Norte;
Dos bares a construir também no AQUAPOLIS � Margem Norte.
Foram ainda feitos e submetidos à aprovação da câmara municipal

os projectos de arquitectura das moradias unifamiliares a construir nos
lotes n.os 40 a 44 da Urbanização da Encosta Sul, propriedade da
ABRANPOLIS, tendo em vista assegurar a sua qualidade arquitectóni-
ca aquando da respectiva alienação.

B) Recursos humanos

B.1) Trabalhadores

Durante o ano, a empresa contou com a colaboração de uma téc-
nica superior de Gestão do quadro da câmara municipal de Abrantes
(que assegura também as funções de técnico oficial de contas), um
engenheiro de Ambiente e um administrativo.

B.2) Colaboradores

Desde o início da sua actividade que a ABRANPOLIS dispôs do
apoio jurídico de um advogado e, a partir de meados de Abril, de um
consultor que assegura a gestão corrente, ambos em regime de avença.

O Investimento:
O valor do investimento efectuado foi de € 1172,91, assim repartido:

Incorpóreo .................................................................. € 204,49
Corpóreo .................................................................... € 968,42

O investimento incorpóreo refere-se a despesas feitas com publici-
tações e registos vários, obrigatórios.

O investimento corpóreo respeita a:

Equipamento básico .................................................... € 300,42
Equipamento administrativo ...................................... € 668,00

Proveitos:
Os proveitos obtidos dizem principalmente respeito a prestação de

serviços à câmara municipal:

Prestação de serviços .......................................... € 102 423,84
Juros bancários .................................................... € 3 218,54
Outros proveitos ................................................. € 551,41

Dívidas em mora à Segurança Social:
Não há quaisquer dívidas em mora à Segurança Social.
Artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais:
Não foi autorizada a celebração de qualquer contrato entre a

ABRANPOLIS, E. M. e os seus administradores, directamente ou por
interposta pessoa.

Objectivos para o ano 2004:
De acordo com o previsto no plano de actividades para 2004,

propõe-se a ABRANPOLIS, se outras competências lhe não forem
delegadas pela câmara municipal de Abrantes:

a) Fazer o acompanhamento crítico do modo como estão a ser
cumpridos os contratos que o município celebrou na área ambiental,
nomeadamente no âmbito das águas residuais, informando a câmara
trimestralmente e sempre que a situação o justifique;

b) Promover a venda dos terrenos municipais que a câmara definir
e nos moldes que indicar;

c) Gerir o estacionamento pago na cidade e Abrantes, nomeada-
mente propondo à câmara municipal a criação de novos parques pa-
gos e assegurando a manutenção de todos os dispositivos a eles ine-
rentes, bem como aos já existentes;

d) Colocar no mercado alguns dos lotes urbanos propriedade da
empresa, de modo tal que se contribua para um adequado preenchi-
mento da Urbanização da Encosta Sul de Abrantes, onde se situam.

Proposta de aplicação de resultados:
No exercício de 2003 a Empresa obteve um resultado líquido de

€ 551,44, que se propõe seja transferido para a conta de resultados
transitados para 2004.

24 de Março de 2004. � O Conselho de Administração: Nélson
Augusto Marques de Carvalho � João Carlos Pina da Costa � Isil-
da Manuela G. Santos A. Jana.

Demonstrações financeiras

Balanço (em 31 de Dezembro de 2003)
(Em euros)

Exercício

Códigos
das 2003 2002

contas

AB A P A L A L

ACTIVO

Imobilizado:

43 Imobilizações incorpóreas .............................................................. 1 772,45 590,82 1 181,63 2 138,95
42 Imobilizações corpóreas .................................................................  45 242,55 9 215,58 36 026,97 44 348,51
41 Investimentos financeiros .............................................................. 0,00 0,00 0,00 0,00

47 015,00 9 806,40 37 208,60 46 487,46
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(Em euros)

Exercício

Códigos
das 2003 2002

contas

AB A P A L A L

Circulante:

Existências:

36 Mat.pr., subs. e de consumo ........................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
35 Produtos e trabalhos em curso ....................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
34 Subprod., desperd., resíduos e refugos ............................................. 0,00 0,00 0,00 0,00
33 Produtos acabados e intermédios .................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
32 Mercadorias .................................................................................... 735 727,73 0,00 735 727,73 728 404,48
37 Adiantamentos p/conta compras .................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

735 727,73 0,00 735 727,73 728 404,48

Dívidas de terceiros � M/l prazo .......................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívidas de terc. � C/ prazo:

21 Clientes ........................................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
25 Accionistas/sócios ........................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos ....................................................... 2 973,06 0,00 2 973,06 0,00
26 Outros devedores e credores ........................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

2 973,06 0,00 2 973,06 0,00

Títulos negociáveis:

15 Títulos negociáveis ......................................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Outras aplicações de tesouraria ...................................................... 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Depósitos bancários e caixa:

12 Depósitos bancários ........................................................................ 107 807,32 0,00 107 807,32 100 959,04
11 Caixa ............................................................................................... 76,51 0,00 76,51 13,52

107 883,83 0,00 107 883,83 100 972,56

27 Acréscimos e diferimentos ..................................................................... 1 746,10 0,00 1 746,10 1 466,66

Total do activo ............................... 895 345,72 9 806,40 885 539,32 877 331,16

(Em euros)

Códigos
Exercício  

das
contas 2003 2002

CAPITAL PRÓPRIO

51 Capital ............................................................................................................................................. 889 935,00 889 935,00
52 Acções (quotas) próprias ................................................................................................................ 0,00 0,00
53 Prestações suplementares ................................................................................................................ 0,00 0,00
54 Prémio emissão acções (quotas) ..................................................................................................... 0,00 0,00
55 Ajustamentos partes capital ............................................................................................................ 0,00 0,00
56 Reservas de reavaliação .................................................................................................................. 0,00 0,00
57 Reservas .......................................................................................................................................... 0,00 0,00
59 Resultados transitados ..................................................................................................................... � 15 185,90 0,00

Subtotal ............................................................... 874 749,10 889 935,00

88 Resultado líquido do exercício ......................................................................................................... 551,44 � 15 185,90
89 Dividendos antecipados ................................................................................................................... 0,00 0,00

Total do capital próprio ..................................... 875 300,54 874 749,00

PASSIVO

Dívidas a terceiros � M/L prazo ................................................................................................... 0,00 0,00

29 Provisões p/ riscos e encargos ........................................................................................................ 0,00 0,00

Dívidas a terceiros � Curto prazo:

23 Empréstimos obtidos ............................................................................................................... 0,00 0,00
22 Fornecedores ............................................................................................................................ 6 211,80 85,56
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(Em euros)

Códigos
Exercício  

das
contas 2003 2002

24 Estado e outros entes públicos ................................................................................................ 1 958,57 1 056,67
25 Accionistas/sócios .................................................................................................................... 0,00 0,00
26 Outros devedores e credores .................................................................................................... 702,96 74,38

8 873,33 1 216,61
27 Acréscimos e diferimentos ............................................................................................................. 1 365,45 1 365,45

Total do passivo ................................................. 10 238,78 2 582,06

Total do capital próprio e passivo ..................... 885 539,32 877 331,16

Demonstração de resultados

Código
Exercício Exercícioda

2003 2002
conta

CUSTOS E PERDAS

61 Custo mercadorias vendidas e mat. consumo ................................................................................. 0,00 0,00
62 Fornecimentos e serviços externos ................................................................................................ 42 445,56 8 188,13
63 Impostos ......................................................................................................................................... 35,17 124,05
64 Custos com pessoal ......................................................................................................................... 52 709,08 7 363,89
65 Custos operacionais .........................................................................................................................
66 Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo .................................................................... 10 451,77
67 Provisões .........................................................................................................................................

(A) ....................................................................... 105 641,58 15 676,07
68 Custos e perdas financeiros ............................................................................................................. 0,00 12,31

(C) ....................................................................... 105 641,58 15 688,38
69 Custos e perdas extraordinários ...................................................................................................... 0,77 200,01

(E) ....................................................................... 105 642,35 15 888,39
86 Imposto sobre o rendimento do exercício ...................................................................................... 0,00 0,00

(G) ....................................................................... 105 642,35 15 888,39
88 Resultado líquido do exercício ......................................................................................................... 551,44 � 15185,90

PROVEITOS E GANHOS

71 Vendas ............................................................................................................................................. 0,00 0,00
72 Prestação de serviços ...................................................................................................................... 102 423,84 0,00

Variação da produção ......................................................................................................................
73 Proveitos suplementares .................................................................................................................
74 Subsídios à exploração .....................................................................................................................
75 Trabalhos para a própria empresa ..................................................................................................
76 Outros proveitos e ganhos operacionais .........................................................................................

(B) ....................................................................... 102 423,84 0,00
78 Proveitos e ganhos financeiros ....................................................................................................... 3 769,95 702,49

(D) ....................................................................... 106 193,79 702,49
79 Proveitos e ganhos extraordinários ................................................................................................

(F) ....................................................................... 106 193,79 702,49

Resultados operacionais (B)-(A) = � 3 217,74 � 15 676,07
Resultados financeiros [(D)-(B)]-[(C)-(A)] = 3 769,95 690,18

Resultados correntes (D)-(C) = 552,21 � 14 985,89
Resultados antes de impostos (F)-(E) = 551,44 � 15 185,90

Resultado líquido do exercício (F)-(G) = 551,44 � 15 185,90

O Conselho de Administração: (Assinaturas ilegíveis.) � A Técnica Oficial de Contas, (Assinatura ilegível.)

Relatório

1 � Nos termos das disposições legais e estatutárias submetemos à
apreciação da Câmara Municipal de Abrantes o nosso relatório e pa-
recer sobre os documentos de prestação de contas de ABRANPOLIS �
 Empresa de Desenvolvimento, E. M. referentes ao exercício findo
em 31 de Dezembro de 2003.

2 � Na qualidade de revisor oficial de contas da empresa, emiti-
mos o relatório da nossa actividade anual, bem como a respectiva

certificação legal de contas que, para todos os efeitos, aqui se dão
como integralmente reproduzidas.

3 � No âmbito das nossas atribuições e competências acompa-
nhámos a actividade da empresa, tendo recebido da administração e
serviços administrativos da empresa todos os elementos e esclareci-
mentos que entendemos necessários para o desempenho das nossas
funções não tendo tomado conhecimento de violação da lei e dos
estatutos.

(Em euros)
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Parecer

Tendo procedido aos exames descritos no seu relatório anual, o
fiscal único de ABRANPOLIS � Empresa de Desenvolvimento, E. M.
deliberou emitir o seguinte parecer:

a) Que sejam aprovados o relatório do conselho de administração, bem
como o balanço e contas apresentados referentes ao exercício de 2003;

b) Que seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apre-
sentada pelo conselho de administração;

c) Que se proceda à apreciação da administração e fiscalização da
sociedade nos termos do artigo 451.º do Código das Sociedades Comerciais.

Finalmente o fiscal único deseja agradecer à administração e aos
serviços da empresa toda a colaboração prestada no exercício das suas
funções.

25 de Março de 2004. � O Fiscal Único, em representação de Rosa
Lopes, Gonçalves Mendes & Associados, S. R. O. C., Carlos António
Rosa Lopes.

Está conforme o original.

20 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 2008099377

ALMEIRIM

PAULA & FILHO � ARTIGOS DE UTILIDADE
E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 00850/
000125; identificação de pessoa colectiva n.º 504723804.

Certifico que ficaram depositados todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas, do ano 2000, da sociedade em
epígrafe.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 1000023540

BENAVENTE

HOTELMAGOS � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula n.º 689/
950912; identificação de pessoa colectiva n.º 503483389; núme-
ros e datas das apresentações: 40/980730, of. 6/271198, e 7/
271198.

Certifico foram efectuados os seguintes actos de registo:
1 � Inscrição n.º 4, apresentação n.º 40/980730.
Facto: prestação de contas de 1997.
2 � Averbamento à inscrição n.º 3, apresentação n.º of. 6/271189.
Facto: cessação de funções de gerente, António Francisco Soeiro

Candeias em 1 de Setembro de 1998, por renúncia.
3 � Inscrição n.º 8, apresentação n.º 7/271198.
Facto: designação de gerente, Anabela Fernandes Pedro, em 29 de

Agosto de 1989.
4 � D.C. 26/000626.
Facto: depositados na pasta da sociedade os documentos da presta-

ção de contas referente aos anos de 1998 e 1999.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000020960

OURÉM

SOCACIL � SOCIEDADE DE PINTURA
E ACABAMENTOS DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Travessa dos Condes, Lagoa do Furadouro,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01576;
identificação de pessoa colectiva n.º 504111833; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 02/20041105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo.

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 19 de Outubro de 2004.

Conferido, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953702

BRITAS MOITA NEGRA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de Minde, sem número, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01761;
identificação de pessoa colectiva n.º 504680196.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 30 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006952897

SEGURFÁTIMA, SEGUROS DE FÁTIMA, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 22, Cova da Iria, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01290;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450685.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669019

OLIFAMA � FÁBRICA DE TRANSFORMAÇÃO
DE MADEIRAS DO OLIVAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Casal dos Frades, 78, Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01482;
identificação de pessoa colectiva n.º 503877794.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2000535267

FÉLIX & FARIA, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, sem número de polícia, Carapita,
Nossa Senhora das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02229;
identificação de pessoa colectiva n.º 505804409.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003624783
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TRIGÉNIUS � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Sede: Avenida do Beato Nuno, 294, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01636;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213660.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003600396

AUTO TÁXIS TORCATO, L.DA

Sede: Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00138;
identificação de pessoa colectiva n.º 500549273.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669434

AGROPARREIRA � SOCIEDADE DE AGRICULTURA
DE GRUPO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Penha de França, 21, Valada,
Seiça, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00664;
identificação de pessoa colectiva n.º 501950540.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003601040

BATISTA & SILVA, L.DA

Sede: Cercal, Espite, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00118;
identificação de pessoa colectiva n.º 500985855.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669450

LANOL � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Praça do Município, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01015;
identificação de pessoa colectiva n.º 502430478.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-

grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003712380

LOUÇÃSESTUQUES � ESTUCAGEM, L.DA

Sede: Rua Principal, Louçãs, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02315;
identificação de pessoa colectiva n.º 506171728; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 11/20041103.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 15 de Outubro de 2004.

Conferido, está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953109

LISJOGOS � SALÃO DE JOGOS DO LIS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Janeiro, 475, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02359;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648937; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 14/20041103.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data de aprovação de contas: 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953680

LOPES VERDASCA & FILHOS, L.DA

Sede: Caxarias Norte, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 00095;
identificação de pessoa colectiva n.º 500168393; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 13/20041029.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Dissolução � prazo para a liquidação: 3 anos a contar de 23 de
Fevereiro de 1998.

Conferido, está conforme.

18 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953648

F. S. F. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua das Giestas, 8, Giesteira, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01725;
identificação de pessoa colectiva n.º 504441205; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 07/20041029.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 15 000 euros para 75 000 euros,

tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu artigo 3.º, a
qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de setenta
e cinco mil euros, dividido em duas quotas de trinta e sete mil e qui-
nhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.
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O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953613

REMÉDIOS JOALHEIROS, L.DA

Sede: Rua de Jacinta Marto, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01269;
identificação de pessoa colectiva n.º 503409260; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 01/20041105.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato com aumento de capital.
O capital social foi aumentado de 14 963,93 euros para 150 000 eu-

ros, tendo em consequência sido dada nova redacção ao seu
artigo terceiro, a qual passa a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cento e
cinquenta mil euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma no
valor nominal de noventa mil euros, pertencente ao sócio Manuel
Gomes Remédios Júnior, e outra no valor nominal de sessenta mil
euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Pereira dos Remédios.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953699

DESARCAX � CONSTRUÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Zona Industrial da Chã,
Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02619;
identificação de pessoa colectiva n.º 506908364; inscrições n.os 2
e 3; números e data das apresentações: 07 e 08/20041104.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Alteração parcial do contrato, dando nova redacção aos seus arti-
gos 2.º e 4.º, a qual passa a ser a seguinte:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, Zona
Industrial da Chã, freguesia de Caxarias, concelho de Ourém.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de quinze
mil euros, e corresponde a soma de três quotas: duas, cada uma, no
valor nominal de seis mil setecentos e cinquenta euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios Manuel Marques das Neves e Dário Miguel
Fonseca Lopes, e uma no valor nominal de mil e quinhentos euros,
pertencente à sócia Anabela Marques Ferreira.

Mais certifico:
Nomeação de gerente:
Gerente nomeado: Anabela Marques Ferreira.
Data: 17 de Setembro de 2004.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953672

TRANSLUSOFRANCO � TRANSPORTE
DE MERCADORIAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Sede: Vale da Aveleira, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01511;
identificação de pessoa colectiva n.º 503934828; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 03/20041104.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

Alteração parcial do contrato dando nova redacção ao seu arti-
go 6.º, a qual passa a ser a seguinte:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade compete a quem for
nomeado em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio Carlos Manuel da Graça Fonseca.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de um gerente.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953788

FLEXIMAN � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Sede: Avenida de Dom Nuno Álvares Pereira, 216, 1.º, porta 1,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02099;
identificação de pessoa colectiva n.º 505455072.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003713654

FLEXITEMP � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Sede: Avenida de Dom Nuno Álvares Pereira, Edifício Castelo,
1.º, porta 1, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01794;
identificação de pessoa colectiva n.º 504770942.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à presta-
ção de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epígrafe,
bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada em 31
de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003601740

C. U. L. O. � CENTRO UNIVERSAL DE LÍNGUAS
DE OURÉM, L.DA

Sede: Avenida de Beato Nuno, 465, 2.º, A, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02179;
identificação de pessoa colectiva n.º 505844265.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003713611

J. R. A. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E METALOMECÂNICAS, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Adelino Amaro da Costa, 9, Nossa
Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01295;
identificação de pessoa colectiva n.º 503450707.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003601759

LOMBAPEÇAS � ACESSÓRIOS E VEÍCULOS, L.DA

Sede: Lombas, Vilar dos Prazeres, Nossa Senhora
das Misericórdias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01535;
identificação de pessoa colectiva n.º 504015931.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003712399

CAXARIBRINDE � BRINDES PUBLICITÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, Chã, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01332;
identificação de pessoa colectiva n.º 503538523.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003712402

ELECTRO PESADOS RAMPA DO VALE � REPARAÇÃO,
COMÉRCIO, PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 349, Vale,
Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02403;
identificação de pessoa colectiva n.º 506322980.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003712410

PADARIA CENTRAL DE CAXARIAS, L.DA

Sede: Rua de 9 de Junho, 94, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02536;
identificação de pessoa colectiva n.º 506676420.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669710

PONTIESTUQUE � SOCIEDADE DE ESTUQUES, L.DA

Sede: Rua de 3 de Janeiro, Ponte Grande, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02168;
identificação de pessoa colectiva n.º 505814730.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669760

CARVALHALPEIXE � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Sede: Rua do Estreito, sem número, Carvalhal de Cima,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02043;
identificação de pessoa colectiva n.º 505454904.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669477

ECOFIPA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Ponte, sem número, Casal Ribeiro,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02164;
identificação de pessoa colectiva n.º 505748568.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669531

CONSTRUÇÕES ALFREDO SILVA & SERAFIM, L.DA

Sede: Rua Principal, Casal Pinheiro, Freixianda, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01823;
identificação de pessoa colectiva n.º 504916599.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669493

PAZOVIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Moinho, sem número, Castelejo,
Rio de Couros, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02077;
identificação de pessoa colectiva n.º 505522438.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
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grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669744

AUTO TÁXI � LUÍS & PONTES, L.DA

Sede: Rua da Barroca de Moura, 8, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02410;
identificação de pessoa colectiva n.º 505688395.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669426

GESC � GABINETE DE CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Trezentos, 7-B, loja 4, Caxarias, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01207;
identificação de pessoa colectiva n.º 503245089.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669388

LISJOGOS � SALÃO DE JOGOS DO LIS, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Janeiro, 475, Matas, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02359;
identificação de pessoa colectiva n.º 502648937.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do exercício do ano de 2003 da sociedade em epí-
grafe, bem como a acta da assembleia anual que as aprovou, realizada
em 31 de Março de 2004.

Conferido, está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2003669671

BIA � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Anjo de Portugal, 17, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 02284;
identificação de pessoa colectiva n.º 506005194; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/20041103.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte
acto de registo:

A sociedade mudou a sede para: Rua do Anjo de Portugal, 17, Fá-
tima, Ourém.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953664

REVEFÁTIMA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, S. A.

Sede: Estrada de Minde, Fátima, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 01686;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450786; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 5; números e data das apresenta-
ções: 11 e 12/20041029.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foram efectuados os se-
guintes actos de registo:

Cessação de funções de Fernanda Ferreira Francisco do cargo de
administradora, por renúncia.

Data: 28 de Setembro de 2004.
Designação para preenchimento de vaga no conselho de adminis-

tração por cooptação: Ana Sofia Inácio Catarino.
Data: 28 de Setembro de 2004.

Conferido, está conforme.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria
Manuela Godinho Soares. 2006953630

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

XARRAMLIMPA � EMPRESA DE LIMPEZAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote 15-A, Torrão, Alcácer do Sal

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrícula
n.º 00499/980608; identificação de pessoa colectiva n.º 504184423.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra iden-
tificada foram depositados os documentos respeitantes à prestação de
contas, referentes ao ano de 2003.

18 de Novembro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Maria Paula
Molha Zacarias Rebelo Balona. 2002128812

ALMADA

COM CIÊNCIA � LIVROS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8241/
960409; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; nú-
meros e data das apresentações: 5 e 6/091199.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação de funções da gerente Maria de Fátima Pereira Barbo-

sa, por renúncia em 27 de Abril de 1999.
2) Nomeação de gerente, por deliberação de 27 de Abril de 1999.
Gerente nomeado: Renato Luís Matias Dinis Baroseiro.

Conferida e conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 1000022427

MANUEL NUNES SEQUEIRA � PRODUTOS
ALIMENTARES, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09958/
261099; identificação de pessoa colectiva n.º 503106950; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/261099.

Certifico que foi alterado o pacto social da firma em epígrafe quanto
aos artigos 1.º, 3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação Manuel Nunes Se-
queira � Produtos Alimentares, Importação e Exportação, L.da, e tem
a sua sede na Praceta do Alentejo, lote 5-A, Vale Figueira, Sobreda da
Caparica, concelho de Almada.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
no Caixa Social, é de cinco mil contos e corresponde à soma de seis
quotas:

Uma no valor nominal de duzentos e cinquenta contos e outra no
valor nominal de setecentos e cinquenta contos, ambas pertencentes
ao sócio António Jorge Ferreira Rodrigues, e quatro no valor nominal
de mil contos cada, pertencendo uma a cada um dos restantes sócios.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme ve-
nha a ser decidida em assembleia geral pertence a todos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos
são necessários as assinaturas conjuntas de quaisquer dois dos geren-
tes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto social
na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 1000022472

ECLIPSE � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8153/
960212; identificação de pessoa colectiva n.º 503603856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 4, 5, 6, 7 e 8/991019.

Certifico que foi registado o seguinte:
1) Cessação de funções do gerente Hugo Ricardo Pereira da Silva

Dias, por renúncia em 23 de Outubro de 1998.
2) Aumentado o capital de 400 000$ para 1 200 000$ e alterado

o pacto quanto ao corpo do artigo 1.º e artigos 3.º e 5.º, ficando com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Eclipse � Publicidade e
Artes Gráficas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Ary dos Santos,
21, 2.º, esquerdo, Feijó, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

§ 1.º (Mantêm-se.)
§ 2.º (Mantêm-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social é de um milhão e duzentos mil escudos, encontra-
-se integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de cinco
quotas, uma do valor nominal de cento e sessenta mil escudos e outra
do valor nominal de cento e quarenta mil escudos, pertencentes am-
bas ao sócio Francisco José Lourenço Morais, e três quotas iguais de
trezentos mil escudos cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Clara Maria Fernandes Pereira da Silva, António João Rodrigues Be-
sugo e Jorge Miguel de Jesus Grosso.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme foi delibe-
rado, fica a cargo dos sócios Francisco José Lourenço Morais, Antó-
nio João Rodrigues Besugo e Jorge Miguel de Jesus Grosso, já nome-
ados gerentes, sendo necessárias as assinaturas dos três gerentes para
obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contratos, incluindo os de
alienação ou oneração dos bens sociais.

§ único. Fica vedado aos gerentes, sob pena de responsabilidade
pessoal, intervir em nome da sociedade em fianças, sub-fianças e outros
actos estranhos aos negócios sociais.

O texto completo do contrato social na sua redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida e conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 1000022454

ANTÓNIO FRANCISCO CORREIA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 04460;
identificação de pessoa colectiva n.º 501943056; data do depósi-
to: 20000928.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

11 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000021507

BRANDT CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8281/
960514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/140596.

Certifico que, entre Patrick Serge Brandt Campos e Susana Maria
da Cruz Campos Lopes Brandt, foi constituída a sociedade acima re-
ferida, cujo contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Brandt Campos, L.da

2.º

A sua sede é na Praceta da Quinta do Forte, 5, 2.º, direito, fregue-
sia do Pragal, concelho de Almada.

3.º

A gerência pode deslocar a sede social dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

4.º

A sociedade tem por objecto a produção e comercialização de
imagem (fotografias) importação e exportação, artes gráficas.

5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, já entrado na
caixa social, é de quatrocentos contos e corresponde à soma de duas
quotas de duzentos contos cada uma e pertencentes uma a cada sócio.

6.º

A cessão, total ou parcial de quotas entre sócios, é livremente
permitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo fica o direito
de preferência.

7.º

1 � A gerência, remunerada ou não conforme for deliberado em
assembleia, pertence ao sócio Patrick Serge Brandt Campos, desde já
nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

9.º

As reuniões de assembleia geral serão convocadas por cartas regis-
tadas dirigidas aos sócios com 15 dias de antecedência, salvo nos ca-
sos para que a lei exija outra forma de convocação.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 1000020909

VIBROCONTROL � TÉCNICAS DE INSTRUMENTAÇÃO
E CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06557/
920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502244720; data do
depósito: 29082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e os
outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano de 1999.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000061008

SEM LIMITES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8275/
960510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/100596.
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Certifico que, entre António Gache Mendes e Fernando Maria
Monteiro Ribeiro Mendes, foi constituída a sociedade acima referida,
cujo contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Sem Limites � Construções, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Solmar, 2, Quintinhas
de Dentro, freguesia da Charneca da Caparica, concelho de Almada.

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

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de sucur-
sais, agencias, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a construção, ampliação, transfor-
mação e restauro de edifícios.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de um mi-
lhão de escudos e corresponde à soma de duas quotas iguais de qui-
nhentos mil escudos correspondendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em mas-

sa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios desde já designados
como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade e necessária a assinatura de dois
gerentes.

Vai conferido e conforme.

A Ajudante Principal, Filomena da Conceição Moreira Cardoso
Pereira. 1000020945

VIBROCONTROL � TÉCNICAS DE INSTRUMENTAÇÃO
E CONTROLE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 06557/
920812; identificação de pessoa colectiva n.º 502244720; data do
depósito: 29082000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1998.

30 de Novembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000003709

MARTINS PIRES, TELEMÁTICA E ORGANIZAÇÃO
DE ESCRITÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07897/
950719; data do depósito: 26102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1999.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000023451

CUMBRIA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 07996/
951004; identificação de pessoa colectiva n.º 502723807; data do
depósito: 07112000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1998.

12 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000023460

MARIA DE LOURDES FERNANDES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09232/
980520; identificação de pessoa colectiva n.º 504241346; data do
depósito: 23102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1999.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000023448

CM � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 08608/
970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503879398; data do
depósito: 24102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1999.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000023406

CM � TELEVÍDEO PRODUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09852/
991015; identificação de pessoa colectiva n.º 504711814; data do
depósito: 24102000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1999.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Branca Maria
Ferreira Alves Miranda. 1000023402

ONOFF � MONTAGEM E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS
E DE REDES DE TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 09042/
980127; data do depósito: 29062000.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva, a acta e
os outros documentos respeitantes à prestação de contas do ano
de 1999.

11 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante Principal, Ana Martins
Fernandes Nave. 1000037268

MONTIJO

PRIMATUR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Pau Queimado, Afonsoeiro, Montijo

Conservatória do Registo Comercial do Montijo. Matrícula n.º 03109/
040827; identificação de pessoa colectiva n.º 507059530; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/040827.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

Carlos Manuel Vieira do Espírito Santo, casado, com domicílio
profissional na Rua de 25 de Abril, 29-A, na vila e freguesia da Mal-
veira, do concelho de Mafra, na qualidade de gerente:

A) Da sociedade comercial por quotas com a firma VIDROA-
LU �Estruturas de Vidro e Alumínio, L.da, pessoa colectiva
n.º 502325143, com sede na Rua de Manuel Múrias, 2, freguesia
de Benfica, concelho de Lisboa, com o capital social de quatro-
centos e noventa e oito mil setecentos e noventa e sete euros e
oitenta e nove cêntimos, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Lisboa sob o n.º 12 257, com poderes para o acto,
qualidade e poderes que verifiquei por certidão emitida pela referi-
da Conservatória; pública forma da acta da assembleia geral n.º 18,
documentos que se encontram arquivados neste Cartório por ha-
verem instruído a escritura lavrada a fl. 13 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 253-D e pública forma da acta da assembleia
geral n.º 19, que se encontra arquivada neste Cartório Notarial por
haver instruído a escritura iniciada a fl. 47 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 254-D;

B) Da sociedade comercial por quotas denominada Quinta das Ár-
vores Altas � Construções, L.da, número de identificação de pessoa
colectiva 504756001, com sede na Rua do Pau Queimado, Afonsoei-
ro, freguesia e concelho do Montijo, com o capital social de cinco
mil euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Montijo sob o n.º 2944, com poderes para o acto, qualidade e pode-
res que verifiquei por uma pública forma da certidão emitida pela
referida Conservatória que se encontra arquivada neste Cartório No-
tarial por haver instruído a escritura iniciada a fl. 53 do livro de no-
tas para escrituras diversas n.º 269-D e pública forma da acta da as-
sembleia geral n.º 2/2003, que se encontra arquivada neste Cartório
Notarial por haver instruído a escritura iniciada a fl. 47 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 254-D.

Verifiquei a identidade do outorgante por conhecimento pessoal.
E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, constitui entre as suas representadas,

uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo pacto dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRIMATUR � Construções, L.da, e tem
a sua sede em Rua do Pau Queimado, Afonseiro, freguesia e concelho
de Montijo.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em qual-
quer ponto do País.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em arquitectura, construção, re-
construção, administração, compra para revenda de prédios urbanos
ou rústicos, bem como a administração, criação e exploração de esta-
belecimentos comerciais, industriais e hoteleiros. Obras públicas, ela-
boração de estudos e projectos de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma no valor
nominal de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada uma
das sócias.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral compete. a sócios ou a não sócios, que
venham a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nome-
ado gerente o não sócio Bernardino Manuel Correia Piteira, casado,
residente em Avenida do Caminho de Ferro, Cabeço Velhinho, Pal-
mela.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

2 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar, no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

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.

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, a aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos
os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitiva-
mente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Outubro de 2004. � O Conservador, Manuel Fernando
Lavrador Rito. 2008343308

PALMELA

TURIPAL � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
DE PALMELA, S. A.

Sede: Rua de Olivença, 9, 1.o, esquerdo, Palmela

Capital social: 5 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00418/
200489; identificação de pessoa colectiva n.º 502148268; inscri-
ções n.os 02 e 03; números e datas das apresentações: 03/20041028
e 12/12112004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a dissolução da socieda-
de, sendo o prazo para a liquidação de três meses a contar de 24 de
Setembro de 2004.

Foi ainda depositada acta onde consta a liquidação da sociedade,
com a aprovação das contas em 4 de Outubro de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063141

SÍTIO DOS BARRIS � SOCIEDADE
AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Carrascal de Baixo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01247/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503703770; inscri-
ção n.º 02; números e data das apresentações: 01 e 02/960823.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade indicada
em epígrafe foi depositada escritura onde consta o aumento de capi-
tal em dinheiro no valor de 602 410$, tendo sido feita a alteração
parcial do contrato no que diz respeito ao artigo 3.º que passou a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de cinco mil euros, dividido e representado por
duas quotas, uma de quatro mil e dois euros e quarenta cêntimos per-
tencente a Adolfo Miguel de Freitas Câmara Afonso Fernandes e outra
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de novecentos e noventa e sete euros e sessenta cêntimos pertencen-
te a Maria João Reis Gomes de Oliveira.

Foi também depositada acta onde consta a cessação de funções de
gerente por parte da sócia Maria João Reis Gomes de Oliveira, por
renúncia em 30 de Setembro de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004669071

CÓPIO & FILHO, L.DA

Sede: São Julião, Palmela

Capital social: € 49 879,79

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00330/
870910; identificação de pessoa colectiva n.º 501872396; data da
apresentação: PC-20102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como as actas das assembleias gerais com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios de 2002 e 2003.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004618337

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA DA QUINTA
DO ANJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00036/
730227; identificação de pessoa colectiva n.º 500413681;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 02/20040929.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada carta onde consta a ces-
sação de funções de gerente de Dora Maria da Silva, por renúncia em
14 de Abril de 2004.

12 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062960

ZUBRIO � OFICINAS GERAIS DE MEIOS
PROMOCIONAIS, L.DA

Sede: Casal de São Marco, Barris, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01323/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503873217; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 01/20041022.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquidação
da sociedade identificada em epígrafe, sendo a data da aprovação das
contas 30 de Julho de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063036

ARCRIPOR � SOCIEDADE DE CRIAÇÃO
PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00769/
921021; identificação de pessoa colectiva n.º 500315744;
averbamento n.º 02 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 01/20040929.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada carta onde consta a ces-

sação de funções de gerente de Dora Maria da Silva, por renúncia em
14 de Abril de 2004.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062935

OLIVEIRA & MORILHAS � CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00558/
901011; identificação de pessoa colectiva n.º 502434112; inscri-
ção n.º 12; número e data da apresentação: 01/20041011.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi efectuada a dissolução e liquidação, sendo a data da apro-
vação das contas 9 de Agosto de 2004.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062439

MLP � GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02864/
20041008; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/
20041008.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71 .º do Códi-
go do Registo Comercial, que entre António Manuel Pereira Nunes
Camarão e Maria de Lurdes das Neves Ferreira Pinho Camarão, casa-
dos na comunhão de adquiridos, residentes na Rua de Gonçalo Velho
Cabral, Urbanização Portais da Arrábida, 13, Quinta do Anjo, Palme-
la, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MLP � Ginecologia e Obs-
tetrícia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalo Velho Cabral,
Urbanização Portais da Arrábida, 13, freguesia da Quinta do Anjo,
concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas sucursais, agências ou outras formas locais de representação,
no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividades de ginecologia e
obstetrícia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2006897381

ALUFERPAL � FABRICANTE DE CAIXILHARIA
DE ALUMÍNIO E FERRO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00422/
890502; identificação de pessoa colectiva n.º 502152621;
averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20041012.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, que foi depositada acta onde consta
que a referida sociedade mudou a sede para a Estrada Nacional
n.º 252, Armazém n.º 3, Vale do Alecrim, Cascalheira, Pinhal
Novo, Palmela.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

 27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062463

AGRIX, REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01303/
970204; identificação de pessoa colectiva n.º 503845906;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; número e data
da apresentação: 02/20041011.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71 do Código
do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato, alterando o artigo 1.º passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Agrix, Representações, L.da, tem a sua
sede em Melgaços, Volta da Pedra, freguesia e concelho de Palmela.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062447

SCHNELLECKE � LOGÍSTICA E TRANSPORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02054/
20010405; identificação de pessoa colectiva n.º 505311240;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01 e 02/20041015.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada acta onde consta a des-
tituição do gerente Claus Willi Kuhnert e nomeação de Werner Olle,
casado, residente em Amalienstrasse, 24, D 08056, Zwichau, Alema-
nha e Jens Kappei, solteiro, residente em Pavilhão C, Herdade da
Quinta da Torre, Quinta da Marquesa, Quinta do Anjo, Palmela.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062501

MAGNA DONNELLY I. C. A. � INDÚSTRIA DE COMPONENTES
PARA AUTOMÓVEIS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00897/
931007; identificação de pessoa colectiva n.º 503072540; data da
apresentação: PC-20041013.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe foram depositados todos os documentos respeitantes à
prestação de contas, bem como a acta da assembleia geral com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício
de 2003.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062471

UNITED PETS � COMÉRCIO DE ARTIGOS
PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02782/
20040414; identificação de pessoa colectiva n.º 506869555;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 01 e 02/20041013.

Certifico que foi depositada acta onde consta a renúncia de fun-
ções de gerente por parte de António Joaquim Gaspar e nomeação
de Maria Isabel Lopes Gaspar casada com António Joaquim Gas-
par, na comunhão de adquiridos, Rua das Arroteia, 3, Carreiras,
Torres Vedras.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2006121626

S. I. H. PALMELA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Sede: Batudes, Palmela

Capital social: € 200 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00767/
911019; identificação de pessoa colectiva n.º 502858834; inscri-
ção n.º 18; número e data da apresentação: 3/20040924.

Certifico que foi depositada a acta da assembleia geral, onde consta
a nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 2004-2006.

18 � Apresentação n.º 03/20040929.
Facto: eleição dos órgãos sociais em 22 de Março de 2004.
Conselho de administração: presidente � Manuel Lourenço Mar-

çal, casado, residente na Avenida da Igreja, 37, 1.º, Lisboa; vo-
gais � Fernanda de Jesus Pereira Fradique Marçal, casada, residen-
te na Avenida da Igreja, 37, Lisboa, Ana Teresa de Fradique Marçal,
divorciada, residente na Rua de Sousa Lopes, 12, 2.º, esquerdo,
Lisboa, Sara Fradique Marçal, solteira, maior, residente na Rua de
João de Deus Ramos, 1, 2.º, A, Lisboa, e Jorge Manuel Fradique
Fialho, casado, residente na Rua A, lote 15, 5.º, esquerdo, Buraca,
Amadora.

Fiscal único efectivo � Ascenção, Gomes, Cruz & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de João Pereira da
Rosa, lote 17, Areias.

Fiscal único suplente � José Manuel d�Ascenção Costa, revisor
oficial de contas, casado, Urbanização Casal da Serra, torre 5, 8.º A,
Póvoa de Santa Iria.

Período: triénio de 2004-2006.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudande, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2002062633

3 S � EMPRESA DE EQUIPAMENTOS ELECTRÓNICOS
DE SEGURANÇA, L.DA

Sede: Urbanização Vale de Alecrim, lote A, Edifício Global,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 74 819,69

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02756/
20040309; identificação de pessoa colectiva n.º 501724460; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 03/20040922.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código
do Registo Comercial que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 5.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

Capital social

 O capital social integralmente realizado em dinheiro é de setenta
e quatro mil oitocentos e dezanove euros e sessenta e nove cêntimos
e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de trinta e sete mil
quatrocentos e nove euros e oitenta e cinco cêntimos, pertencente
ao sócio Fernando António Póvoa, e uma de trinta e três mil seis-
centos e sessenta e oito euros e oitenta e seis cêntimos e outra de
três mil setecentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos, am-
bas pertencentes ao sócio Álvaro Jorge Saraiva Dias.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

9 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2002062617
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FERÁGUEDA � PRODUTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Sede: Enxarrapais, freguesia e concelho de Palmela

Capital social: € 5 935 700

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02392/
20020517;identificação de pessoa colectiva n.º 501252916;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 29 e inscrição n.º 33; números e
data das apresentações: 1 e 2/20040921.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada a acta da assembleia ge-
ral onde consta a cessação de funções do administrador Angel Presta-
no Diaz, por renúncia em 10 de Março de 2004 e a nomeação do
administrador Jorge Luís Diaz Gonzalez, casado, Calle Albacete, 3,
Madrid, Espanha na mesma data.

6 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2002062609

RICARDO FRANCO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02424/
20020626; identificação de pessoa colectiva n.º 506069346;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/20041015.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada acta onde consta que a
referida Sociedade mudou a sede para a Rua de Gago Coutinho e Saca-
dura Cabral, 82-A, Pinhal Novo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062510

50 X 70 � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Rua da Liberdade, lote 6, Bairro Alentejano,
freguesia da Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00929/
940204; identificação de pessoa colectiva n.º 503142000;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/20040810.

Certifico que foi depositada acta onde consta que a referida socie-
dade mudou a sede para a Rua da Liberdade, lote 6, Bairro Alenteja-
no, freguesia de Quinta do Anjo, Palmela.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

12 de Outubro de 2004. � A Primeira-Ajudante, Alexandrina de
Jesus Cândido. 2004668750

S. I. H. PALMELA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Sede: Batudes, freguesia e concelho de Palmela

Capital social: € 200 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00767/
911019; identificação de pessoa colectiva n.º 502858834; data da
apresentação: PC-28102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063060

GCT ON LINE � DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR DIRECTA, S. A.

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 43 976 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01933/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 505107635; data da
apresentação: PC-26102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2001.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063044

GCT � GESTÃO DE COMÉRCIO TOTAL, SGPS, S. A.

Sede: Vila Amélia, Cabanas, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 37 690 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01927/
001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504982842; data da
apresentação: PC-26102004.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do
Código do Registo Comercial que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação
das mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2000.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063087

PALSER � INVESTIMENTOS E REPRESENTAÇÕES, S. A.

Sede: Estrada das Serralheiras, Volta da Pedra,
freguesia e concelho de Palmela

Capital social: € 4 700 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01446/
980204; identificação de pessoa colectiva n.º 503743356; data da
apresentação: PC-26102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Có-
digo do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epí-
grafe foram depositados todos os documentos respeitantes às pres-
tações de contas, bem como as actas das assembleias gerais com a
aprovação das mesmas e a aplicação dos resultados dos exercícios
de 2002 e 2003.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063095

MARPE � CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES
TÉCNICAS, S. A.

Sede: Parque Industrial de Carrascas, freguesia e concelho
de Palmela

Capital social: € 3 400 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º  01654/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 500612480; data da
apresentação: PC-25102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063052
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TRANSAIRENSE � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Sede: Rua de Augusto Cardoso, 54, Palmela

Capital social: € 25 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01762/
000105; identificação de pessoa colectiva n.º 504617443;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 01/20041102.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada acta onde consta a alteração da sede para a
Rua de Augusto Cardoso, 54, em Palmela.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063230

PADARIA RODAS DOS VENTOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Ferreira Caramelo, 64, Cabanas, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02439/
20020715; identificação de pessoa colectiva n.º 506207617; ins-
crições n.os 2 e 3: números e datas das apresentações: 01/20041029
e 01/20041115.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a dissolução da socieda-
de e nomeia liquidatária a sócia Norberta Maria Siquenique Freira Nu-
nes; foi também depositada acta onde consta a liquidação da socieda-
de, sendo a data da aprovação das contas 28 de Outubro de 2004.

Ainda com referência à sociedade em epígrafe foram depositados
todos os documentos respeitantes às prestações de contas, bem como
as actas das assembleias gerais com a aprovação das mesmas e a apli-
cação dos resultados dos exercícios de 2003 e 2004.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2005655198

CONTENUR PORTUGAL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS PLÁSTICOS, S. A.

Sede: Lau, Algeruz

Capital social: 1 066 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00672/
912123; identificação de pessoa colectiva n.º 502137770; data da
apresentação: PC-29102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2003.

15 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063222

FONTES SILVA & GONÇALVES, L.DA

Sede: Praceta Florbela Espanca, lote 111, 1.º, esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 50 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º  02876/
20041028; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20041028.

Certifico que foi depositada fotocópia autenticada da escritura onde
consta a constituição de uma sociedade comercial por quotas, consti-

tuída entre Manuel António das Fontes Silva, e mulher, Piedade Gon-
çalves Mendes Silva, casados na comunhão de adquiridos, Praceta
Florbela Espanca, lote 111, 1.º, esquerdo, Pinhal Novo, Palmela, que
passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fontes Silva & Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Florbela Espanca, lote
111, 1.º, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem 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 compra e venda de imóveis e
revenda dos adquiridos para esse fim. Gestão, administração e arren-
damento de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais o valor nominal
de vinte e cinco mil euros pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Manuel António
das Fontes Silva e o não sócio Cristiano Mendes Silva, solteiro, mai-
or, residente na Praceta Florbela Espanca, lote 111, 1.º, esquerdo,
Pinhal Novo, Palmela.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo de definitivamente ma-
triculada.

Conferido, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063184

BONSARES � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS
E OCUPAÇÃO DE TEMPOS JOVENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02861/
20040929; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
20040929.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Có-
digo do Registo Comercial que entre Carlos Alexandre Franco Mar-
ques Saraiva, casado com Maria Otília da Luz Rodrigues Saraiva, na
comunhão de adquiridos, Urbanização Colinas da Arrábida, Rua B,
lote 12, 2.º A, Quinta do Anjo, Palmela, Horácio de Almeida Nunes,
casado com  Isabel Alexandra Dias Correia de Oliveira, na separação
de bens, Rua de Mormugão, 6, 3.º, esquerdo, Santo André, Barreiro,
Maria Manuel Ramos Lucas, divorciada, Rua dos Cravos Vermelhos,
n.º 220, 1.º, esquerdo, Pinhal Novo, e Maria Vitória Duarte Ramos da
Costa, casada com Abílio d�Ascensão Perruca Ribeiro da Costa, na
comunhão de adquiridos, Zona Envolvente do Tribunal, lote 29, blo-
co A, 1.º, direito, Alcácer do Sal, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Bonsares � Organização de Even-
tos e Ocupação de Tempos Jovens, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta Villa Nova, Sítio dos
Poços, freguesia e concelho de Palmela.
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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 organização de festas, eventos
desportivos e ocupação de tempos jovens.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros, pertencente uma a cada
um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alexandre Franco
Marques Saraiva.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas:

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se de-
fere 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 mas-
sa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem o
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 o original.

11 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062986

GOLF DESIGN � ARQUITECTURA E DESIGN
DE CAMPOS DE GOLF, L.DA

Sede: Urbanização Golf Montado, lote 93, Marateca, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02522/
20021211; identificação de pessoa colectiva n.º 502994410; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 05/20041027.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 4.º, n.º 1, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de cinco mil euros e acha-se dividido em
duas quotas: uma do valor nominal de quatro mil e oitocentos euros
pertencente ao sócio Jorge Flaviano Delgado Santana da Silva, e uma
do valor nominal de duzentos euros pertencente ao sócio António
Alexandre Ribeiro Polido.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004669063

RAFIDEL, FABRICO DE TÊXTEIS ELECTRÓNICOS, L.DA

Sede: Rua de Manuel Geraldes da Silva, lote 8, 2.º, direito,
Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 15 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02878/
20041102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 06/
20041111.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, constituída entre Jorge Humberto Parreira Carioca, solteiro,
maior, Rua de Manuel Geraldes da Silva, lote 8, 2.º, direito, Pinhal
Novo, Palmela e Maria José Parreira Carioca, solteira, maior, Rua de
Manuel Geraldes da Silva, lote 8, 2.º, direito, Pinhal Novo,  Palmela,
 que passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rafidel, Fabrico de Têxteis Elec-
trónicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel Geraldes da Sil-
va, lote 8, 2.º, direito, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Pal-
mela.

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 no comércio e fabrico de circuitos
impressos, de têxteis electrónicos em tecidos, malhas onde são intro-
duzidos equipamento e componentes electrónicos nomeadamente em
vestuário, bordados, têxteis lar e têxteis técnicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de sete mil e quinhentos euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 2.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamento 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

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004669080
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PAPELARIA SADINA � MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Urbanização Novalcaide, lote 19, freguesia e concelho
de Palmela

Capital social: € 20 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01950/
001106; identificação de pessoa colectiva n.º 505191075; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 03/20041115.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta o aumento de capital
em 10 000 euros, realizado em dinheiro e subscrito com a entrada de
um novo sócio, e modificação do contrato em sociedade comercial
por quotas plural, tendo em consequência do aumento e das delibera-
ções tomadas, alterado o pacto no que diz respeito aos artigos 1.º,
n.os 1 e 2, 3.º e 4.º, n.os 1 e 3, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Papelaria Sadina � Material de
Escritório, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angola, 10-E, freguesia
de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte
mil euros, e acha-se dividido em três quotas: uma do valor nominal de
cinco mil e trinta e sete euros e oitenta e seis cêntimos e uma do
valor nominal de quatro mil novecentos e sessenta e dois euros e
catorze cêntimos, ambas pertencentes à sócia Maria Florbela Tava-
res Lopes Coutinho; uma do valor nominal de dez mil euros, perten-
cente ao sócio Carlos Alberto Duarte Coutinho.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a dez vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios,
estando já nomeada gerente a sócia Maria Florbela Tavares Lopes
Coutinho.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004668695

E. F. M. � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Ferreira de Castro, lote 181, rés-do-chão,
esquerdo, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02874/
20041025; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 08/
20041025.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, unipessoal, constituída por E. F. M. � Mediação de Seguros,
Unipessoal, L.da, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma E. F. M. � Mediação de Seguros,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ferreira de Castro, lote 181,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sóci-
os, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme a mesma decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferido, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063125

FMFM � CONTABILIDADE, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Juiz Ataz Godinho de Matos, 36, Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 028731/
20041022; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20041022.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, constituída entre Fernando Manuel Ferreira Martins e mulher,
Maria Genoveva Monteiro Fidalgo Mendão Martins, casados na co-
munhão geral, residentes na Avenida da Rainha D. Leonor, 19, 3.º,
esquerdo, em Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FMFM � Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Juiz Ataz Go-
dinho de Matos, 36, freguesia e concelho de Palmela.

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 em serviços de contabilidade, ges-
tão e serviços de salários e gestão de pessoal.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de três mil setecentos e cinquenta euros, pertencente ao sócio
Fernando Manuel Ferreira Martins; uma do valor nominal de mil du-
zentos e cinquenta euros pertencente à sócia Maria Genoveva Mon-
teiro Fidalgo Mendão Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Manuel Fer-
reira Martins.

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 agrupamento complementares de empresas.
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ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de ,qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem o 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.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062579

J. C. CABAÇO � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02865/
20041020; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/
20041020.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que Júlio César Cadeireiro Cabaço, solteiro,
maior, Rua do 1.º de Maio, Quinta da Escaldada, Lagoinha, Quinta do
Anjo, Palmela, constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. C. Cabaço � Compra e Venda
de Imóveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, Quinta da
Escaldada, Lagoinha, freguesia de Quinta do Anjo, concelho de Pal-
mela.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção, compra e venda de pro-
priedades e revenda das adquiridas para esse fim; promoção imobiliá-
ria, urbanizações e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando desde já nomeado gerente o não sócio Júlio Serra
Cabaço, divorciado, residente na Rua do 1.º de Maio, Quinta da Escal-
dada, Lagoinha, Quinta do Anjo, Palmela, com ou sem remuneração,
conforme o sócio único decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo, que o objec-
to desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida
no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062455

SETUBÁGUA, TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º  02862/
20040930; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 06/
20041015.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao n.º 2 do artigo 1.º e artigo 2.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bento de Jesus Caraça,
Montinhoso, Venda do Alcaide, freguesia de Pinhal Novo, concelho
de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário de mer-
cadorias em veículos ligeiros, com serviço de entregas ao domicílio e
comércio de produtos alimentares.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062528

COMPUTERZONE � COMÉRCIO DE MATERIAL
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02239/
20011030; identificação de pessoa colectiva n.º 505805170;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 6 e 7/20041011.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a cessação de funções de
José Carlos dos Santos Alves, por renúncia de 24 de Setembro de 2004,
assim como a alteração parcial do contrato, alterando o n.º 1 do ar-
tigo 1.º, o artigo 3.º, 4.º e 6.º e eliminados os artigos 7.º e 8.º, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPUTERZONE � Comércio
de Material Informático, Unipessoal, L.da

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio único.

2 � O sócio poderá fazer prestações suplementares de capital até
ao montante global de dez mil euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, conforme
o mesmo decidir.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é suficiente a intervenção de
um gerente.

ARTIGO 6.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062420

GARRIDO � FOTÓGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º  02211/
20010928; identificação de pessoa colectiva n.º 504443607; ins-
crição n.º 6; número e data da apresentação: 01/20041014.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 6.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de cem mil euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062480

V. MATOS DE OLIVEIRA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02866/
20041014; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/
20041014.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que Valentina Maria Matos de Oliveira Soares
da Costa, casada com Carlos Costa, na comunhão de adquiridos, Ave-
nida dos Descobrimentos, 176, 1.º, direito, Quinta do Anjo, Palmela,
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma V. Matos de Oliveira � Mediação
Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 8, loja
F, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como serem cria-
das sucursais, agências, filiais ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia única ou a não sóci-
os, ficando aquela desde já nomeada gerente, com ou sem remunera-
ção, conforme a mesma decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

Está conforme o original.

27 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria da Graça
Gonçalves Caldeira Martins. 2002062498

SINERGIA, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida do Dr. Juiz José Celestino Ataz Godinho de Matos,
15-B, rés-do-chão, freguesia e concelho de Palmela

Capital social: € 20 000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02871/
20041021; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 09/
20041021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, constituída entre Ricardo Canhoto de Carvalho, solteiro, maior,
Urbanização Colinas da Arrábida, 34, 2.º, esquerdo, Quinta do Anjo,
Palmela e Maria Albina Traitolas Carrufa Pereira, casada com Antó-
nio da Graça Pereira, na comunhão de adquiridos, Rua de Eugénio dos
Santos, 851-A, Quinta do Conde, Sesimbra, que passará a reger-se nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sinergia, Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Doutor Juiz José
Celestino Ataz Godinho de Matos, 15-B, rés-do-chão, freguesia e
concelho de Palmela.

3 �  Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser desloca-
da dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem
criadas 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 mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de dez mil euros, pertencente uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a dez mil euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou a não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a intervenção
conjunta 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 cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da socie-
dade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida, se de-
fere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.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 legi-

timários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, 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
balanço aprovado.
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4 � Se, por falecimento de um sócio, a respectiva quota não for
amortizada no prazo de noventa dias a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Conferido, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062595

SOBRAS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lote 19, Vila Amélia, Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: € 249 500

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00968/
940526; identificação de pessoa colectiva n.º 503214523; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 02/20041019.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 4.º que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a actividade de operações e ad-
ministração de imóveis. Construção civil. Compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � (Mantém-se.)

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2005361178

ACÁCIO CADIMAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Xavier Santana, caixa postal 1924, Lau,
freguesia e concelho de Palmela

Capital social: € 5000

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02869/
20041020; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 02/
20041020.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, unipessoal, constituída por Acácio Manuel Cantante Cadimas,
solteiro, maior, Rua de Xavier Santana, Lau, CCI 1924, Palmela, que
passará a reger-se nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACÁCIO CADIMAS � Sociedade
de Construções, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Xavier Santana, Caixa
Postal 1924, Lau, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por decisão da gerência pode a sede ser deslocada dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem criadas sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e obras
públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio único ou a não
sócios, ficando aquele desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme o mesmo decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o
objecto desses agrupamentos complementares e ou empresas não
coincida no todo ou em parte com aquele que a sociedade está exer-
cendo.

Conferido, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062552

PERVIZ KASSAMALY, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Vale Alcube, Barris, CCI 4223, freguesia
e concelho de Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02870/
20041020; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 04/
20041020.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial,
unipessoal por quotas, constituída por Perviz Kassamaly, solteira,
maior, Vale de Alcube, CCI 4223, Palmela, que passará a reger-se nos
termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Perviz Kassamaly, Sociedade
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Alcube, Barris,
CCI 4223, freguesia e concelho de Palmela.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em consultoria, projectos e gestão
de propriedades.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence à sócia ou a não sócios, com
ou sem remuneração conforme ela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares de
empresas e no capital social de outras sociedades, mesmo que o objecto
desses agrupamentos complementares e ou empresas não coincida no
todo ou em parte com aquele que a sociedade está exercendo.
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Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Conferido, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062544

PRENSOTÉCNICA � COMPONENTES METÁLICOS, L.DA

Sede: Estrada da Moita, lugar dos Poços, CCI 7607, Palmela

Capital social: 25 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02483/
20021001; identificação de pessoa colectiva n.º 503131954; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 08/20041021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado é de vinte e cinco mil euros
dividido em duas quotas: uma do valor nominal de vinte mil euros
pertencente à sociedade FILMARINE � Sociedade de Investimentos
Imobiliários, L.da, e uma do valor nominal de cinco mil euros perten-
cente à sociedade CMKH � Concept � Engenharia e Construção, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004669047

A. S. E L. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Quinta de Santo António, CCI 10101, Terrim, Pinhal Novo,
Palmela

Capital social: 99 759,58 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00373/
880914; identificação de pessoa colectiva n.º 502035838; inscri-
ção n.º 09; número e data da apresentação: 07/20041028.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 2.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públi-
cas, reparações, empreitadas, urbanizações, promoção imobiliária,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim;
gestão, administração e arrendamento de imóveis; manutenção e ser-
viços de limpeza.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063176

ANTÓNIO PARREIRA GONÇALVES, INSTALAÇÕES
E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Rua de Humberto Cardoso, 9, 1.º, B, Nova Palmela,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02877/
2041111; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 06/
20041111.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada fotocópia autenticada da
escritura onde consta a constituição de uma sociedade comercial por
quotas, constituída entre António Parreira Gonçalves e mulher, Van-
da Manuela dos Reis Cordeiro Gonçalves, casados na comunhão de
adquiridos, residentes na Rua de Humberto Cardoso, 9, 1.º, B, Nova
Palmela, Palmela, que passará a reger-se nos termos constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Parreira Gonçalves, Ins-
talações e Montagens Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Humberto Cardoso, 9,
1.º, B, Nova Palmela, freguesia e concelho de Palmela.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das ou encerradas agências, filiais, delegações, sucursais ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de cons-
trução civil e obras públicas, compra e venda de prédios e revenda
dos adquiridos para esse fim; instalações e montagens eléctricas em
alta e baixa tensão. Compra e venda de materiais eléctricos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal
de quatro mil euros pertencente ao sócio António Parreira Gonçalves
e uma do valor nominal de mil euros pertencente à sócia Vanda
Manuela dos Reis Cordeiro Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a intervenção de
um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Parreira Gon-
çalves.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social,
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis, ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo de definitivamente ma-
triculada.

Conferido, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063192

A TARTARUGA � COMÉRCIO DE PRENDAS E ARTIGOS
DE PAPELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Tulipas, lote 38, Aires, Palmela

Capital social: 50 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02592/
20030513; identificação de pessoa colectiva n.º 506596001; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 01/20030513.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito aos artigos 1.º, n.º 2, e 3.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Tulipas, lote 38, Aires,
freguesia e concelho de Palmela.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinquenta
mil euros representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente à sócia única.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063079

ROCOBATE � ACTIVIDADE DE COMPRA E VENDA
DE PROPRIEDADES, L.DA

Sede: Rua dos Lusíadas, 6, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 00458/
190989; identificação de pessoa colectiva n.º 502079711; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 02/20041103.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a alteração parcial do
contrato no que diz respeito ao artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada encon-
tra-se arquivado na pasta respectiva.

11 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2004635592

A. M. R. B. � SUINICULTURA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Carregueira, CCI 22 304, Pinhal Novo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02329/
20020218; identificação de pessoa colectiva n.º 505992655; ins-
crição n.º 02; número e data da apresentação: 06/20041021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Código do
Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em epígrafe
foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquidação da socieda-
de, sendo a data da aprovação das contas em 23 de Julho de 2004.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062560

JAMOLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Alberto Valente, lote 37, loja D, Pinhal Novo,
Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 02857/
20040923; identificação de pessoa colectiva n.º 503765724;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 04 e inscrição n.º 06; números e
datas das apresentações: 01/20040930 e 03/20041021.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que foi depositada escritura onde consta a
cessação de funções de gerente por parte dos ex-sócios Jaslana Ali
Ibrahim Pereira Moreira e Carlos João Pedro da Silva Machado por
renúncias em 20 de Julho de 2004. Pela mesma escritura foi feita a
alteração parcial do pacto, tendo sido alterados os artigos 1.º, n.º 1,
3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas,
a sua firma é constituída pela denominação JAMOLAR � Sociedade

de Mediação Imobiliária, L.da, com a sua sede social na Rua de Alber-
to Valente, lote 37, loja D, 2955, freguesia de Pinhal Novo, conce-
lho de Palmela.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, realizado em dinheiro e cor-
responde à soma de duas quotas, cada uma no valor nominal de dois
mil e quinhentos euros, pertencentes uma à sócia Susi Alexandra Oli-
veira Ferreira e a outra à sócia Maria Lucília Pires Oliveira Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da sócia Susi Alexan-
dra Oliveira Ferreira, desde já nomeada gerente, vinculando-se a soci-
edade com a assinatura da gerente, em todos os seus actos e contra-
tos.

2 � A gerente não poderá obrigar a sociedade em quaisquer actos
ou contratos, tais como fianças abonações, letras de favor, e outros
actos semelhantes, estranhos ao objecto social, ficando obrigados a
indemnizá-la caso isto aconteça, por todos os danos causados.

O texto actualizado do contrato, na sua redacção actualizada, en-
contra-se arquivado na pasta respectiva.

5 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063150

EXECUTAR, CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Sede: Casal de São Marco, Barris, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01324/
970404; identificação de pessoa colectiva n.º 503873098; inscri-
ção n.º 03; número e data da apresentação: 02/20041022.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade indicada em
epígrafe foi depositada escritura onde consta a dissolução e liquidação
da sociedade, sendo a data da aprovação das contas em 2 de Setembro
de 2004.

4 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002062587

HUSBY � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO VEÍCULOS
MOTORIZADOS; PEÇAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Lugar de Quintola, Estrada Nacional n.º 379, CCI 9101,
Quinta do Anjo, Palmela

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 01914/
000904; identificação de pessoa colectiva n.º 505115123; data da
apresentação: PC-26102004.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 70.º e 71.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em epígrafe
foram depositados todos os documentos respeitantes à prestação de
contas, bem como a acta da assembleia geral com a aprovação das
mesmas e a aplicação dos resultados do exercício de 2000.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 2002063109

VIANA DO CASTELO
VALENÇA

MARCO PAULO DA COSTA LAGOS, L.DA

Sede: Lugar de Arraial, Silva, concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 842;
identificação de pessoa colectiva n.º 505756617; data do recebi-
mento: 300604.
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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.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2007117576

ANTÓNIO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Apolinário da Fonseca, 17 a 19,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 170;
identificação de pessoa colectiva n.º 501560823; data do recebi-
mento: 300604.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o de-
pósito dos documentos da prestação de contas do ano de 2003.

17 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Elisabete
Ferreira Castro. 2005632724

CALHEIROS & CASTRO, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Lopes da Silva, 40,
freguesia de Valença, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 236;
identificação de pessoa colectiva n.º 502100869; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 03/041108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital, redenominação e consequente alteração parcial
do contrato.

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valores no-
minais de dois mil e quinhentos euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios Isaac António de Castro Ferreira de Sousa e Maria de Lur-
des de Sousa Calheiros Ferreira de Sousa.

Foi depositado na pasta respectiva o texto actualizado do contrato.

Está conforme o original.

15 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Lígia Maria Mendes
Carneiro. 2007117126

VILA NOVA DE CERVEIRA

PRALISA � PRODUTOS ALIMENTARES E PESCAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Cerveira. Ma-
trícula n.º 194; identificação de pessoa colectiva n.º 503327573;
data da apresentação: 041122.

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.

23 de Novembro de 2004. � O Primeiro-Ajudante, Joaquim
Domingos Martins Conde Gonçalves. 2005699993

VILA REAL
VILA REAL

MARTINS, RODRIGUES E TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 250;
identificação de pessoa colectiva n.º 500187185; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 01/040819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato da sociedade quanto ao artigo 1.º, do qual
passou a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Martins, Rodrigues e Tei-
xeira, L.da, tem a sua sede na Rua de D. Margarida Chaves, 51-53,

freguesia de São Pedro, concelho de Vila Real, podendo a mesma ser
deslocada dentro deste concelho ou concelhos limítrofes e poderá
instalar agências, sucursais ou outras formas de representação social,
em qualquer local do continente, ilhas ou comunidade europeia, con-
forme o que for decidido em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343528

FUTUROSPAÇO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1696;
identificação de pessoa colectiva n.º 505324580; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 01 e inscrição n.º 03; números e data das apresenta-
ções: 26 e 27/040813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

O gerente Filipe Teixeira Macedo cessou as suas funções, por re-
núncia.

Data: 7 de Julho de 2004.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação FUTUROSPAÇO � Materiais
de Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Fonte da
Rainha, lote HI, subcave, lugar e freguesia de Parada de Cunhos, con-
celho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, sucursais e
agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de materiais de cons-
trução; comércio de portas em madeira e madeiras interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de seis mil euros e corresponde à soma de três quotas, duas no valor
de dois mil e novecentos euros cada pertencentes aos sócios Filipe
André Cardoso Macedo e Sara Marisa Cardoso Macedo e uma quota
no valor nominal de duzentos euros pertencente à sócia Rosa Maria
Mendes Cardoso.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por Júlia Maria Mendes
Cardoso Macedo, casada, residente na Avenida de Osnabruck, lote 48,
Vila Real, já nomeada gerente, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343536

GANGSTAGRAFF � SOCIEDADE DE CRIAÇÃO
ARTÍSTICA EM ESTILISMO E CRIAÇÃO GRÁFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2217;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/040819.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Véroni-
que Bois, solteira, maior, e José António Pereira Comba, solteiro,
maior, ambos residentes no Bairro dos Lagoeiros, 41, Lordelo, Vila
Real, que se rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GANGSTAGRAFF � Sociedade de Cria-
ção Artística em Estilismo e Criação Gráfica, L.da, com sede social no
Bairro dos Lagoeiros, 41, freguesia de Lordelo, concelho de Vila Real.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 33 � 16 de Fevereiro de 2005 3418-(107)

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste na confecção, design, estilismo de
outros artigos e acessórios de vestuário, criação gráfica para aplica-
ção nos diversos acessórios de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros representado por duas quotas, sendo uma do valor nominal
de quatro mil e novecentos euros pertencente à sócia Véronique Bois
e outra do valor nominal de cem euros pertencente ao sócio José
António Pereira Comba.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica afecta à sócia Véronique Bois, desde já
nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, gozando a sociedade do
direito de preferência em relação à cessão a estranhos.

ARTIGO 6.º

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital social, depositado em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição e registo da mesma, bem como aquisição de
bens de equipamento.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343552

TERRAS DO MARÃO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 1938;
identificação de pessoa colectiva n.º 505543222; inscrições n.os 02
e 03; números e data das apresentações: 08 e 09/040819.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-
ne aos artigos 1.º, 2.º e 3.°, dos quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terras do Marão � Mediação Imobi-
liária, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de 24 de Fevereiro,
bloco A-2, lote B-2, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, con-
celho de Vila Real.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária, actividades ad-
ministrativas, contabilidade, auditoria, consultoria fiscal e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinquenta mil euros correspondendo a uma quota desse mesmo
valor, a qual pertence ao sócio único Luís Fernando de Carvalho
Leite.

Designação de gerente.
Designado: Amável Joaquim Dias Morais.
Data: 1 de Julho de 2004.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

18 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343544

TABCENT � TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2216;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 01/040812.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Fernan-
do de Sousa Cardoso, casado com Felicidade Maria Correia Pinto Cla-
ro Cardoso, na comunhão de adquiridos, residente no lugar da Com-
pra, Mouçós, em Vila Real, e Urbano Rafael Osório Lopes Miranda,
casado com Olga Moreira Marques, na comunhão de adquiridos, resi-
dente na Praceta do Interior, Rua de Santa Iria, lote 3, 2.º, direito,
Vila Real, que se rege pelas cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TABCENT � Taba-
caria, L.da, e tem a sua sede social no Centro Comercial Dolce Vita
Douro, loja 211, Alameda de Grasse, freguesia de São Pedro, conce-
lho de Vila Real.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de concelhos
limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou outras
formas de representação social em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto todo o tipo de tabacos, jornais, revis-
tas, isqueiros, lembranças, totolotos, totobolas, lotarias, chocolates,
gelados, canetas, todo o tipo de produtos ligados ao tabaco, jogos
diversos e tabacaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de cinco mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, uma de dois mil e
quinhentos euros pertencente ao sócio Fernando de Sousa Cardoso e
outra de dois mil e quinhentos euros pertencente ao sócio Urbano
Rafael Osório Lopes Miranda.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suplemen-
tares até ao montante de quatrocentos mil euros, sendo a obrigação
de cada sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões e divisões de quotas dependem sempre e indepen-
dentemente da qualidade de cessionário, do consentimento da socie-
dade.

2 � Sem prejuízo das disposições legais imperativas sobre a aquisi-
ção de quotas pela própria sociedade, tem esta direito de preferência
relativamente às cessões de quotas que careçam do seu consentimen-
to, subsidiariamente e, quando a sociedade não quiser ou não puder
exercer o direito que lhe cabe, têm os sócios esse direito.

3 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral para
o efeito convocada, mediante o envio aos sócios de carta registada
com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias.

4 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia ao exercício do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

A constituição de usufruto sobre quotas da sociedade está sujeita ao
disposto nos artigos anteriores.

ARTIGO 7.º

A constituição de usufruto ou cessão de quotas pressupõe sempre
que o sócio dirija carta registada à sociedade com aviso de recepção,
identificando o usufrutuário ou cessionário e os termos da projectada
oneração ou cessão.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos se-
guintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Por falência do respectivo sócio;
c) Quando, em qualquer circunstância, colida com o interesse sub-

jacente ao disposto nos artigos anteriores, nomeadamente quando
objecto de penhora;

d) Quando, em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao respec-
tivo sócio.

2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código
das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinada em face do último balanço aprovado, sendo paga
em seis prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a pri-
meira três meses após a deliberação da amortização.

3 � A amortização deve ser deliberada dentro de 90 dias a contar
da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a per-
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mita, consumar-se com a respectiva deliberação e deve ser comunica-
do ao sócio através de carta registada com aviso de recepção no pra-
zo de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência pertence aos sócios Fernando de Sousa Cardoso e
Urbano Rafael Osório Lopes Miranda, que desde já ficam nomeados
gerentes.

3 � A gerência poderá ser conferida a um terceiro não sócio.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos com a
intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 11.º

1 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral para o efeito convocada.

2 � No caso de a gerência ser remunerada o montante da remune-
ração será fixada na reunião da assembleia geral referida no número
anterior.

3 � A gerência tem a faculdade de constituir mandatários da soci-
edade para a prática de actos determinados e de acordo com o precei-
tuado no n.º 6 do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

Disposição transitória

Fica desde já autorizada a gerência a levantar as importâncias do
capital para o pagamento das despesas com a constituição e registo
da sociedade, bem como a aquisição de equipamento de comércio in-
dispensáveis ao início da actividade da mesma.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343501

NORCHAVE � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2231;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 29/040917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Arman-
do Augusto Teixeira, casado com Maria Isilda Guedes Silva Teixeira,
na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Cidade de Espinho,
12, em Vila Real, e Luís Miguel Torres Carvalho, casado com Argen-
tina Maria Soeima Leite, na comunhão de adquiridos, residente na
Vila Paulista, 77, Abambres, Mateus, em Vila Real, que se rege pelas
cláusulas do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma NORCHAVE � Mediação Imo-
biliária, L.da, e tem a sede na Quinta de Santa Iria, lote 2, fracção B,
loja 2, freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Vila
Real.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, e vir a criar ou suprimir agências, sucursais ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social é a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Armando Augusto Teixeira e Luís Miguel Torres Carva-
lho.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, poderá ser
designada conforme for deliberado em assembleia, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos são
necessárias as assinaturas dos dois sócios gerentes.

ARTIGO 6.º

É expressamente vedado aos gerentes comprometer a sociedade em
actos ou documentos estranhos ao objecto social, designadamente,
fianças, avales, letras de favor e semelhantes, respondendo o sócio
contraventor pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha
a ocasionar.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de um sócio indepen-
dentemente do seu consentimento nos seguintes casos:

a) Se a quota for arrolada, penhorada, arrestada, ou de qualquer
outra forma tenha de ser arrematada, adjudicada, ou vendida em pro-
cesso judicial;

b) Se o sócio for declarado falido ou insolvente;
c) Por comportamento do sócio lesivo dos interesses da sociedade

e passível de procedimento criminal;
d) No caso de cessão gratuita de quotas a favor de estranhos à

sociedade.
2:
a) Deliberada a amortização, esta considerar-se-á, desde logo, realiza-

da, deixando o titular da quota de exercer quaisquer direitos na sociedade;
b) O preço de qualquer quota, para efeitos de amortização, será

igual ao que resultar do último balanço aprovado, ainda que por sim-
ples maioria.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade continuará
com os sobreviventes ou capazes e os herdeiros ou representante le-
gal do interdito devendo aqueles designar um, entre si, que a todos
represente na sociedade enquanto a quota se mantiver em comunhão
hereditária.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão fazer-se representar, nas assembleias gerais, pelo
cônjuge ou por alguém com procuração.

Disposição transitória

A sociedade assume, desde já, todas as despesas com a sua consti-
tuição, publicações e registo, ficando a gerência autorizada a movi-
mentar a conta de depósito correspondente ao capital social, para
pagamento daquelas despesas, bem como para aquisição de equipamento
e mercadorias destinadas ao objecto social desta sociedade.

Está conforme.

16 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343498

EUROPA REGIONAL � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 663;
identificação de pessoa colectiva n.º 502307579; inscrição n.º 06;
número e data da apresentação: 28/040813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado parci-
almente o contrato da sociedade no que concerne aos artigos 1.° e 2.°, os
quais passaram a constar:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Europa Regional � Comércio
de Materiais de Construção, L.da, e tem a sede na Recta da Timpeira,
freguesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Vila Real.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de tintas e vernizes,
comercialização de materiais de construção e comércio de produtos e
artigos para agricultura. Comércio a retalho de mobiliário.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343463

JOSÉ MANUEL COSTA RODRIGUES, CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 2214;
inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 12/040804.
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Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epígrafe por
José Manuel da Costa Rodrigues, solteiro, maior, residente em Esca-
riz, Adoufe, Vila Real, que se rege pelas cláusulas seguintes do con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Costa Rodrigues, Constru-
ções, Unipessoal, L.da, tem a sua sede no lugar de Escariz, freguesia de
Adoufe, concelho e distrito de Vila Real, podendo transferi-la para
outro local, dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de vinte e cinco mil euros, representado por uma
única quota do seu sócio José Manuel da Costa Rodrigues e encontra-
-se integralmente realizado em dinheiro, depositado no Millennium
(BCP), agência de Vila Real.

§ único. O sócio poderá fazer à sociedade prestações suplementa-
res até ao décuplo do capital.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade será exercida pelo seu único sócio ou por
gerente por si designado em acta, nos termos do n.º 2 do artigo 270.°-E
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

Em todos os actos e contratos respeitantes à sociedade, esta obri-
ga-se pela assinatura de um gerente.

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio único José Manuel da
Costa Rodrigues, que não é sócio de qualquer outra sociedade unipes-
soal por quotas, pelo que obedece ao requisito imposto pelo n.º 1 do
artigo 270.º-C do Código das Sociedades Comerciais.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais da sua competência, a
gerência poderá:

a) Comprar, trocar e vender veículos automóveis de e para a soci-
edade, bem como quaisquer outros bens móveis, promover os respec-
tivos registos e celebrar contratos de locação financeira;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem
como alterar os respectivos contratos.

É expressamente proibido ao gerente obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente abona-
ções, fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.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 prossecução do objecto desta.

Transitório

Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao levantamento do
capital social, depositado em nome da sociedade, para fazer face às
despesas de constituição e registo da mesma e aquisição de equipa-
mentos e matérias primas.

Está conforme.

14 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343471

MACHADO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 424;
inscrição n.º 05; número e data da apresentação: 18/040813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
seguintes actos de registo:

Foi aumentado o capital da sociedade de 250 000$ para 5000 euros.
Montante do aumento: € 3753.
Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade no que concer-

ne ao artigo 3.°, do qual passou a constar:

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade é de cinco mil euros, integralmente rea-
lizado em dinheiro, já entrado na caixa social, e é representado pela soma
das quotas das sócias, e das quotas amortizadas, que são as seguintes:

Uma, com o valor nominal de três mil setecentos e cinquenta e
sete euros e setenta e cinco cêntimos, pertencente à sócia Ana Ale-
xandrina Machado Cardoso Costa Monteiro;

Uma, com o valor nominal de cem euros, pertencente à sócia Raquel
Palma Tomé de Sousa Botelho;

Uma, com o valor nominal de cento e dezanove euros e setenta e
um cêntimos, que se encontra amortizada;

Uma, com o valor nominal de vinte e quatro euros e noventa e
quatro cêntimos, que se encontra amortizada;

Uma, com o valor nominal de seiscentos e vinte e três euros e
cinquenta cêntimos, que se encontra amortizada;

Uma, com o valor nominal de trezentos e setenta e quatro euros e
dez cêntimos, que se encontra amortizada.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � O Ajudante Principal, Victor Manuel
de Azevedo Teixeira. 2005343455

VISEU
CASTRO DAIRE

CASTRICOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Castro Daire. Matrícula n.º 311:
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 03/041027.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram no-
meados os órgãos sociais para o triénio 2001-2003:

Conselho de administração: presidente � Nuno Miguel de Oliveira
Morais; vogais � Filipe Alexandre de Oliveira Morais e Fernando
Augusto Pereira Morais.

Fiscal único � António Paiva Martinho, revisor oficial de contas;
suplente � António Pinto Castanheira, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 27 de Julho de 2001.

Está conforme o original.

23 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Maria Madalena
Martins Rato. 2004943041

MOIMENTA DA BEIRA

ARTUR & NELSON � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Moimenta da Beira. Matrícu-
la n.º 300; identificação de pessoa colectiva n.º 504221477; data
da apresentação: 29062004.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na pasta respectiva, os documentos relativos ao registo de pres-
tação de contas do ano de 2003.

12 de Julho de 2004. � O Ajudante, Manuel Soares Salgueiro.
2006283545

OLIVEIRA DE FRADES

MARTIFER � S. G. P. S., S. A.

Sede: Zona Industrial de Oliveira de Frades,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 611/041119; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
01/041119.

Certifico que foi efectuado o registo do contrato de sociedade em
epígrafe, que se rege pelo contrato do teor seguinte:

CAPÍTULO I

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARTIFER � S. G. P. S., S. A.,
e tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira de Frades, freguesia e
concelho de Oliveira de Frades.
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2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a sede
social poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou em concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá ainda, também por simples deliberação do
conselho de administração, criar e encerrar agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou quaisquer outras formas de representação, tanto no
País como no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de
outras sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por prazo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de trinta e dois
milhões e trezentos euros representado por trinta e dois milhões e
trezentas acções ordinárias com o valor nominal unitário de um euro.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador conforme-as
exigências da lei, e reciprocamente convertíveis, nos termos legais.

3 � As acções podem ser tituladas ou escriturais e reciprocamente
convertíveis nos termos e dentro dos limites estabelecidos na lei.

4 � Quando tituladas, as acções são representadas por títulos de
uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem, mil, cinco mil, dez mil ou
múltiplos de dez mil acções.

5 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisó-
rios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser de chancela.

6 � Serão suportados pelos accionistas os custos respeitantes ao
desdobramento e consolidação de títulos, à conversão de acções no-
minativas em acções ao portador e vice-versa, ao registo e transmis-
são de acções, e à conversão de acções tituladas em escriturais ou
destas naquelas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, inclu-
indo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subscrição
de acções, nos termos legais e nas condições que para o efeito forem
estabelecidas por deliberação da assembleia geral ou, com prévia au-
torização específica desta, pelo conselho de administração.

2 � Poderão ainda, com observância do disposto no número ante-
rior, ser emitidas obrigações convertíveis em acções de categorias
especiais e obrigações com direito de subscrição de acções de catego-
rias especiais.

3 � Na hipótese de, nos termos do n.º 1, vir a ser objecto de de-
liberação do conselho de administração a emissão de um qualquer dos
tipos de obrigações referidas no n.º 2, deverão existir já as categorias
especiais de acções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 4.º

CAPÍTULO III

Administração

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, accionistas ou não, com o mínimo de cinco e o
máximo de nove.

2 � A assembleia fixará o número de administradores dentro dos
limites estabelecidos no número anterior, e procederá à designação,
de entre os administradores eleitos, do presidente.

3 � Os membros do conselho de administração caucionarão o
exercício do seu cargo pelo montante que a assembleia geral estabe-
lecer, não inferior ao mínimo legalmente estabelecido e por qualquer
das formas permitidas.

4 � A prestação de caução referida no número anterior poderá ser
dispensada, nos termos da lei, mediante deliberação da assembleia geral.

5 � Quando não houver lugar a dispensa, os administradores po-
derão substituir a caução, fixada nos termos do número três supra,
por contrato de seguro a lavor da sociedade, suportando esta os en-
cargos respectivos relativamente à parte da indemnização que exceda
a caução mínima prevista na lei.

ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou por dois outros administradores, devendo as
deliberações tomadas constar de acta assinada por todos os que te-
nham participado na reunião.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que este-
jam presentes ou representados a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por três quartos dos votos
emitidos, tendo, em caso de empate, o presidente, ou quem o substi-
tua na reunião, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho por outro administrador, mediante carta dirigi-
da ao presidente, indicando o dia e hora da reunião a que se desti-
na, e que deverá ser expressamente mencionada na respectiva acta
e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a so-
licitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 8.º

1 � Cabem ao conselho de administração os mais amplos po-
deres de gestão e representação da sociedade e, em geral, a realiza-
ção de todos os actos de administração necessários à execução do
objecto.

2 � Cabe especialmente ao conselho de administração, para além
de tudo o mais que se estabeleça noutras disposições do presente con-
trato e na legislação aplicável, deliberar sobre:

a) A aprovação dos planos de actividade e orçamentos da em-
presa;

b) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de quais-
quer bens móveis;

c) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de bens
imóveis;

d) A locação de quaisquer bens, móveis e imóveis, pela sociedade,
quer como locadora, quer como locatária;

e) A aquisição ou alienação de quaisquer estabelecimentos median-
te trespasse;

f) A contracção de empréstimos e a obtenção de garantias nos
mercados financeiros;

g) O financiamento ou prestação de garantias a favor de socieda-
des participadas ou associadas, nas quais a sociedade tenha interesse
que justifiquem tais operações;

h) A designação de quaisquer pessoas, individuais ou colectivas, para
o exercício de cargos sociais noutras empresas;

i) A aplicação dos fundos disponíveis da sociedade conforme o
interesse e as conveniências desta;

j) A constituição de mandatários da sociedade para a prática de
determinados actos, com definição da extensão dos poderes inerentes
aos respectivos mandatos.

3 � Compete ainda ao conselho de administração representar a
sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e fazer
seguir acções judiciais, confessá-las e nelas transigir ou desistir da ins-
tância ou do pedido, bem como comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
dos seus membros, ou numa comissão executiva constituída por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade ou
da parte dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhes, mas, em
qualquer caso, sem prejuízo da competência do conselho para tomar
resoluções sobre os assuntos que dessa delegação são objecto.

2 � Competirá ao conselho de administração fixar, com observân-
cia das disposições legais aplicáveis, os limites da delegação e, no caso
de criar uma comissão executiva, estabelecer, bem como, sempre que
o entenda conveniente, alterar, a sua composição, a repartição de
funções entre os respectivos membros e o seu modo de funciona-
mento.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário da

sociedade, no exercício do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um administrador, se, para intervir no acto

ou actos, lhe tiverem sido expressamente delegados os necessários
poderes pelo conselho de administração;

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários; nos termos do res-
pectivo mandato.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por mandatário devidamente autorizado.
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CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 11.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser revisor oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, ou a um conselho fiscal, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmente
revisor oficial de contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Con-
tas.

3 � O conselho fiscal é composto por três membros efectivos.
4 � O fiscal único rege-se pelas disposições legais respeitantes ao

revisor oficial de contas e, subsidiariamente, na parte aplicável, pelo
disposto quanto ao conselho fiscal e aos seus membros.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho fiscal reunirá sempre que for convocado pelo seu
presidente, por iniciativa própria ou a pedido de qualquer outro mem-
bro, e pelo menos, uma vez todos os trimestres.

2 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maioria,
cabendo ao presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

 1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com direi-
to de voto possuidores de acções que, desde, pelo menos, 10 dias antes
da data da reunião da assembleia:

a) Tenham sido registadas em seu nome em conta aberta junto da
própria sociedade, quando a lei o permita, ou de outras de entidades
autorizadas parco efeito, se forem escriturais;

b) Se encontrem, consoante a sua natureza e regime, averbadas em
seu nome nos registos da sociedade ou depositadas em seu nome junto
desta ou de outra entidade legalmente autorizada para o efeito, se forem
tituladas.

2 � O registo em conta de valores mobiliários escriturais e o de-
pósito referidos no número anterior, quando não hajam sido feitos na
própria sociedade, terão de ser comprovados mediante certificado
emitido pela entidade em que foram efectuados e que dê entrada na
sociedade até, pelo menos, oito dias antes da data fixada para a reu-
nião da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às reu-
niões da assembleia geral, salvo nos casos e condições do n.º 3 do
artigo 15.°

4 � Os titulares de acções preferenciais sem voto e os obrigacio-
nistas só podem assistir às reuniões da assembleia geral através dos
seus representantes comuns, designados nos termos, respectivamen-
te, do artigo 343.° e dos artigos 357.° e seguintes do Código das So-
ciedades Comerciais.

ARTIGO 14.º

 1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por 100 do número das acções que possuam,
sem qualquer limite.

2 � As acções em mora não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presidente

da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral pelo seu cônjuge, por um ascendente ou descendente,
por um administrador da sociedade ou por outro accionista.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa para o efeito designada pela respectiva administra-
ção ou direcção.

3 � Os accionistas que não possuírem o número de acções neces-
sário par terem direito a voto poderão agrupar-se por forma a perfa-
zê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para os. re-
presentar na assembleia geral.

4 � Todas as representações previstas nos. números, anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, com a assinatura do mandante reconhecida notarialmente
ou autenticada pela própria sociedade, entregue na sede social até oito

dias antes da data fixada para a assembleia; e que, especificando a
reunião a que respeita, pela indicação da data, hora e local em que se
realize e da respectiva ordem de trabalhos, confira inequivocamente
o mandato ao representante, com a adequada identificação deste úl-
timo.

ARTIGO 16.º

As deliberações sociais a tomar em assembleia geral são tomadas,
quer em primeira convocação quer em segunda convocação, por
maioria qualificada de sessenta por cento dos votos correspondentes
ao capital social, salvo quando a lei ou o presente contrato dispuse-
rem diferentemente.

ARTIGO 17.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, que poderão ser ou não accionis-
tas.

2 � Compete ao presidente convocar as assembleias gerais, dirigir
as suas reuniões e praticar e exercer todos os demais actos e compe-
tências resultantes da lei, deste contrato social ou de deliberação dos
accionistas.

3 � Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso
de impedimento deste.

4 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, tratar
de toda a escrituração e expediente relativos à assembleia.

CAPÍTULO VI

Comissão de vencimentos

ARTIGO 18.º

1 � As remunerações dos administradores e dos membros dos res-
tantes órgãos sociais: serão fixados por uma comissão de vencimen-
tos composta por três membros, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que designa os corpos sociais é a mesma
que elegerá a comissão de vencimentos.

3 � As remunerações do conselho de administração podem ser
constituídas por uma parte fixa e por outra variável, traduzida esta
última numa participação que não exceda os cinco por cento dos lu-
cros do exercício, nos termos da lei.

ARTIGO 19.º

A decisão de atribuir qualquer tipo de retribuição a administrador
cessante competirá à assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 20.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

ARTIGO 21.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias

necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, serão
destinados aos fins que a assembleia geral deliberar por simples mai-
oria dos votos emitidos.

3 � A assembleia geral poderá, ainda, fixar uma percentagem de
lucros a ser distribuída pelos colaboradores da empresa, competindo
ao conselho de administração estabelecer os critérios dessa distribui-
ção.

4 � Poderá ser constituída uma reserva para estabilização dos di-
videndos até ao limite que à assembleia-geral determinar.

ARTIGO 22.º

1 � O conselho de administração, ouvido o fiscal único ou o con-
selho fiscal, poderá resolver distribuir aos accionistas lucros ou reser-
vas no decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

2 � No caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital em dinheiro, aquelas só quinhoarão nos lucros do exercício
social em que o aumento se verificar nos termos que -para o efeito se
tenham estabelecido na deliberação da assembleia geral relativa a esse
aumento, ou, se nada houver sido estabelecido, proporcionalmente
ao tempo que mediar entre o último dia do período de subscrição das
acções e o encerramento do exercício em causa.
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ARTIGO 23.º

Em caso de aumento de capitar social por incorporação de reser-
vas, a emissão das novas acções respeitará a proporção entre as vá-
rias categorias existentes; sendo, pois, atribuídas ao accionista acções
da espécie por ele detida.

ARTIGO 24.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas, na proporção da respec-
tiva participação no capital prestações acessórias pecuniárias as quais
serão efectuadas onerosa ou gratuitamente.

2 � A exigibilidade das prestações previstas no número anterior,
dependerá da deliberação da assembleia geral, que fixará o montante
exigível, a respectiva remuneração quando a ela sujeitas e o prazo da
prestação, o qual não poderá ser inferior a trinta dias a contar da
comunicação aos accionistas.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos accionis-
tas, na proporção da respectiva participação no capital social, até ao
montante global de dez milhões de euros.

ARTIGO 25.º

1 � A. sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei
2 � É da exclusiva competência da assembleia gerai que for con-

vocado para se ocupar da dissolução e liquidação da sociedade, nome-
ar os liquidatários e estabelecer os procedimentos a adoptar, nos ter-
mos da legislação em vigor.

ARTIGO 26.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Relatório do revisor oficial de contas

Introdução.
1 � O presente relatório destina-se a dar cumprimento ao arti-

go 28.° do Código das Sociedades Comerciais Relativamente à entre-
ga pelas sociedades MTO � S. G. P. S., S. A., e MOTA-ENGIL, En-
genharia e Construção, S. A., de bens no valor de 32 000 000 euros
para realização de 16 000 000 acções subscritas por cada uma delas
no capital da sociedade a constituir MARTIFER � S. G. P. S., S. A.,
com o valor nominal de 1 euro cada.

2 � A entrada em espécie consiste na entrega dos bens que a se-
guir se descrevem:

Participação financeira de 50 % no capitai social da sociedade
MARTIFER � Construções Metalomecânicas, S. A., com sede na
Zona Industrial de Oliveira de Frades, representada por 188 500 ac-
ções no valor nominal de 5 euros cada, livre de quaisquer ónus ou
encargos, detida pela MTO � S. G. P. S., S. A., número de identifi-
cação de pessoa colectiva 503319350 com sede na Zona Industrial
de Oliveira de Frades, à qual foi atribuído o valor de 16 000 000 eu-
ros.

Participação financeira de 50 % no capitai social da sociedade
MARTIFER � Construções Metalomecânicas, S. A., com sede na
Zona Industrial de Oliveira de Frades, representada por 188 500 ac-
ções no valor nominal de 5 euros cada, livre de quaisquer ónus ou
encargos, detida pela MOTA-ENGIL, Engenharia e Construção, S. A.,
número de identificação de pessoa colectiva 500197814 com sede na
Casa da Calçada, Largo do Paço, 6, Amarante, à qual foi atribuído o
valor de 16 000 000 euros.

3 � Os bens foram por nós avaliados em 32 000 000 euros, tendo
sido utilizado como critério de avaliação o �justo valor� conforme
definido no § 6.1 da Directriz Contabilística n.º 13, através da aplica-
ção do método dos resultados esperados.

Responsabilidades.
4 � E de nossa responsabilidade a razoabilidade da avaliação dos

bens e a declaração de que o valor encontrado é suficiente para a
realização de capital pretendida.

Âmbito.
5 � O nosso trabalho foi efectuado de acordo com as normas téc-

nicas e directrizes de revisão/auditoria da Ordem dos Revisores Ofi-
ciais de Contas, designadamente a directriz de revisão/auditoria (DRA)
841 � verificação das entradas em espécie para realização de capital
das sociedades, as quais exigem que o mesmo seja planeado e execu-
tado com o objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre
se os valores das entradas atingem ou não o valor nominal das acções
atribuídas aos sócios que efectuaram tais entradas. Para tanto, o refe-
rido trabalho incluiu:

a) A verificação da existência dos bens;
b) A verificação da titularidade dos referidos bens e da existência

de eventuais ónus ou encargos;
c) A adopção de critérios adequados na avaliação dos mesmos;
d) A avaliação dos bens.

6 � Entendemos que o trabalho efectuado proporciona uma base
aceitável para a emissão da nossa declaração.

Declaração.
7 � Com base no trabalho efectuado, declaramos que os valores

encontrados atingem o valor nominal das acções atribuídas aos sócios
que efectuam tais entradas.

Mais certifico, para efeitos de publicação, que também foi efectu-
ado o registo da designação dos órgãos sociais para o quadriénio de
2004-2007, com a seguinte redacção:

Conselho de administração: presidente � Carlos Manuel Marques
Martins; vogais � Jorge Alberto Marques Martins, António Manuel
Serrano Pontes; António Martinho Ferreira de Oliveira; Eduardo Jor-
ge de Almeida Rocha.

Fiscal único � Américo Agostinho Martins Pereira, revisor ofici-
al de contas; suplente � António Rodrigues Neto, revisor oficial de
contas.

Data da deliberação: 29 de Outubro de 2004.

Conferi, está conforme o seu original.

23 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Aida
Fernandes Gaspar. 2007261197

NATURISVIDA, COMPLEXO DESPORTIVO
E DE LAZER, L.DA

Sede: Lugar do Muradal, Largo da Feira, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 00565/030528; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
02/030528.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Luís
Miguel Neves Gouveia, casado com Elsa Maria Domingos Ladeira
Gouveia, mas separado judicialmente de pessoas e bens, residente no
Largo da Feira, Oliveira de Frades, Fernando Jorge Pereira Negrão,
solteiro, maior, residente na Rua da Estação, 2.º, direito, Oliveira de
Frades, e João Pedro Teles Rodrigues Dias, solteiro, maior, residente
na Rua do Professor José Tojal, 10, Oliveira de Frades, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação NATURISVIDA, Complexo
Desportivo e de Lazer, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sede no lugar do Muradal, Largo da Feira,
freguesia e concelho de Oliveira de Frades.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: café, snack bar, churrasqueira, res-
taurante, hotelaria e ginásio.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil e um euros e corresponde à soma de três quotas iguais de mil
seiscentos e sessenta e sete euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Luís Miguel Neves Gouveia, Fernando Jorge Pereira Negrão e
João Pedro Teles Rodrigues Dias.

5.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global de cinquenta mil euros reembolsáveis quando jul-
gadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em
assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios depende da
deliberação unânime da assembleia geral.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-
gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.
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7.º

1 � A gerência da sociedade pertence a sócios, a designar em
assembleia geral, que também decidirá da sua remuneração, ficando
desde já nomeados gerentes os três sócios, Luís Miguel Neves Gou-
veia, Fernando Jorge Pereira Negrão e João Pedro Teles Rodrigues
Dias.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de três gerentes.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2003. � A Conservadora, Dulce Maria Lau
Magalhães. 2001741138

DIAMANTINO DIAS CAMPOS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Travessa do Outeiro, 1, vila, freguesia e concelho
de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 494/011214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
05/011214.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Diaman-
tino Dias Campos, solteiro, maior, residente na Travessa do Outei-
ro, 1, vila, freguesia e concelho de Oliveira de Frades, a qual se rege
pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Diamantino Dias Campos, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Outeiro, 1, vila, fregue-
sia e concelho de Oliveira de Frades.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transporte público de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros (equivalente a um milhão e dois mil quatrocentos e dez es-
cudos), representado por um quota igual valor nominal, pertencente
a ele sócio Diamantino Dias Campos.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Diamantino Dias Campos,
desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade, que
venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades por quotas não fique na situação
de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipamentos e ve-
ículo automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de arren-
damento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo
antes do seu registo definitivo, e a levantar o capital social deposi-
tado, a fim de custear as despesas de constituição e registo de socie-

dade, a aquisição de equipamento e instalação da sede social, despesas
estas que a sociedade assume, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Conservadora, Custódia Delfina
Ferreira Marques. 3000031438

O BRASEIRO � SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Sede: Freguesia de Varzielas, concelho de Oliveira de Frades

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Frades. Matrícula
n.º 312/960607; identificação de pessoa colectiva n.º 503652113;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 02/041111.

Certifico que, pela apresentação em epígrafe a sociedade referenci-
ada procedeu ao registo de aumento de capital, sendo o valor do au-
mento de € 12,02, realizado em numerário na proporção das suas
quotas e subscrito por ambos os sócios, para reforço das mesmas,
passando o capital após o aumento para € 5000, em consequência,
foi alterado o artigo 5.º do pacto social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 5000 euros, dividido em duas quotas uma
de 2500 euros pertencente ao sócio José Luís Saraiva Marques e outra
de 2500 euros pertencente à sócia Rita Maria Viegas Costa Marques.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo do contra-
to de sociedade na sua redacção actualizada.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, em exercício, Aida
Fernandes Gaspar. 2007261162

PENALVA DO CASTELO

A TABERNA DO MAURÍCIO � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penalva do Castelo. Matrícu-
la n.º 00168/020211; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 04/11022002.

Certifico que entre Maria Natália Albuquerque Pinto Sousa e mari-
do António Alberto de Almeida Maurício Sousa, casados na comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua do Dr. Vasco Morais, lote 8,
Esmolfe, Penalva do Castelo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se regerá nos termos do seguinte contrato social:

1.º

A sociedade adopta a denominação A Taberna do Maurício � Res-
tauração, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Vasco Morais, lote 1,
freguesia de Esmolfe, concelho de Penalva do Castelo, e durará por
tempo indeterminado.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a mudar a sua sede para
outro local do concelho ou concelho limítrofe, bem como a abrir,
transferir ou encerrar estabelecimentos, filiais, dependências ou ou-
tras formas de representação no território nacional.

2.º

O objecto da sociedade é o de café e restaurante do tipo tradicio-
nal, taberna.

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro é
de cinco mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de dois
mil e quinhentos euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os
sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é bastante suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios. Porém
em relação a estranhos, depende do consentimento da sociedade, ten-
do esta preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.
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6.º

As assembleias gerais, salvo em casos em que a lei exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas, envia-
das aos sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

8 de Março de 2002. � O Segundo-Ajudante, João Evangelista
Albuquerque Antunes. 1000050074

PENEDONO

FUTURDIS � REPRESENTAÇÃO DE MÁQUINAS
E PRODUTOS PARA LIMPEZA, L.DA

Sede: Rua dos Caboucos, sem número, freguesia e concelho
de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00036;
identificação de pessoa colectiva n.º 504655221.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001720866

PRAZOMAD � MADEIRA E DERIVADOS, L.DA

Sede: Freguesia e concelho de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00057;
identificação de pessoa colectiva n.º 506170250.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001720602

CONSTRUÇÕES MODESTINO E SILVA, L.DA

Sede: Ponta da Veiga, freguesia de Póvoa de Penela,
concelho de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00055;
identificação de pessoa colectiva n.º 506149536.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001720874

TRANSEVANDRO � TRANSPORTES, L.DA

Sede: Urbanização da Bringueira, lote 1, freguesia e concelho
de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00063;
identificação de pessoa colectiva n.º 506524914.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

30 de Junho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001720610

MOREIRAS & ROSÁRIO, L.DA

Sede: Freguesia e concelho de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00050;
identificação de pessoa colectiva n.º 505746700.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001720904

SOCIEDADE AGRÍCOLA DONAS BOTTO, L.DA

Sede: Freguesia de Souto, concelho de Penedono

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00002;
identificação de pessoa colectiva n.º 502739738.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade documentos
de prestação de contas relativos ao ano de 2003.

Está conforme o original.

7 de Julho de 2004. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2001720912

ACÁCIO FONSECA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penedono. Matrícula n.º 00070/
160704; identificação de pessoa colectiva n.º 507052315; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 01/160704.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes registos:

Contrato de sociedade unipessoal

Acácio da Fonseca, casado com Euzélia Maria Amaral Costa, na
comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Penela da Beira, con-
celho de Penedono, nacionalidade portuguesa, residente na Rua da
Pereira, 4, lugar e freguesia de Penela da Beira, concelho de Penedo-
no, titular do bilhete de identidade n.º 7082035, emitido em 11 de
Setembro de 2002 pelo Serviços de Identificação Civil de Viseu, nú-
mero de identificação fiscal 110445775, constitui uma sociedade uni-
pessoal por quotas, com o número de identificação de pessoa
colectiva P 507052315, que se rege pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Acácio Fonseca, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Pereira, 4, lugar e freguesia de
Penela da Beira, concelho de Penedono.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: pavimentação de calçadas; constru-
ção civil; prestação de serviços de terraplanagem.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.
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ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de vinte mil euros.

Declaro sob minha responsabilidade, nos termos e para os efeitos
do disposto no n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comer-
ciais, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 237/2001, de
30 de Agosto, que o capital social se encontra totalmente realizado e
depositado no dia 13 de Julho de 2004 na Caixa de Crédito Agrícola
Mútuo de Penedono, CRL.

Mais declara que não é titular de qualquer outra sociedade unipes-
soal.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2005. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
2001720939

RESENDE

TRACTORMARÃO � COMÉRCIO E REPARAÇÕES
DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Edifício da Cuca Z, freguesia e concelho de Resende

Certifico que entre Paulo Joaquim Barbosa, solteiro, maior, Cove-
la, Valadares, Baião, e Maria Teresa Carneiro, casada com Manuel
Barbosa, na comunhão geral, Covela, Valadares, Baião, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe que se regerá nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma TRACTORMARÃO � Comércio e
Reparações de Máquinas Agrícolas e Industriais, L.da, e tem a sua sede
no Edifício da Cuca Z, freguesia e concelho de Resende.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de máquinas agrícolas e indus-
triais, sua reparação e aluguer.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, dividido em duas quotas uma do valor nominal de
quatro mil e novecentos euros pertencente ao sócio Paulo Joaquim
Barbosa e outra do valor nominal de cem euros pertencente à sócia
Maria Teresa Carneiro.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de cinquenta mil euros.

5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, dependendo do consen-
timento da sociedade quando feita a terceiros, tendo direito de prefe-
rência em primeiro lugar e os sócios em segundo.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme venha
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Paulo Joa-
quim Barbosa, que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção do gerente.

E por eles foi ainda dito que a sociedade poderá iniciar imediata-
mente a sua actividade, ficando a gerência autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos, antes do competente registo comercial e a
proceder ao levantamento do capital social depositado no Millennium
BCP, dependência de Marco de Canaveses, em nome da sociedade,
desde que necessário à efectivação dos fins sociais.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001773366

RESINFOR � SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro, lugar da Cruz, 2,
loja 3, freguesia e concelho de Resende

Certifico que Mário Jorge Pereira da Silva, solteiro, maior, natural
de Angola, residente na Urbanização da Quinta de Santo António, 1,
2.º, esquerdo, 5100-184, Lamego, constituiu uma sociedade unipesso-
al por quotas, que se regerá nos termos constantes das cláusulas se-
guintes:

1.A

A sociedade adopta a firma RESINFOR � Serviços Informáticos,
Sociedade Unipessoal, L.da, com número de identificação fis-
cal 507155866, com sede social na Avenida de Francisco Sá Carnei-
ro, lugar da Cruz, 2, loja 3, freguesia e concelho de Resende.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação local.

2.A

A sociedade tem por objectivo prestação de serviços e venda de
material informático e de escritório.

3.A

O capital social integralmente realizado em dinheiro e já deposita-
do nos termos legais é de cinco mil euros e corresponde à única quota
pertencente ao outorgante Mário Jorge Pereira da Silva.

4.A

A gerência da sociedade, dispensada de caução sem remuneração, per-
tence ao sócio Mário Jorge Pereira da Silva, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente.

Disposição transitória

Fica desde já autorizado o gerente a proceder ao levantamento do
capital social depositado em nome da sociedade para fazer face às
despesas decorrentes com a constituição e registo da mesma.

Está conforme.

25 de Novembro de 2004. � O Ajudante, Albino Coelho.
2001773374

SANTA COMBA DÃO

LIVA � SUPERMERCADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Comba Dão. Matrícula
n.º 848; identificação de pessoa colectiva n.º P 506949583; inscri-
ção n.º 01; número e data da apresentação: 07/20040521.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cuja sócia é
Licínia da Conceição Loureiro Pereira, solteira, maior, residente na
Quinta da Soalheira, Ribolhos, Castro Daire, que se rege pelo contra-
to seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIVA � Supermercado, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, Altos
Vales, freguesia e concelho de Santa Comba Dão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ain-
da criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: comércio a retalho de produtos ali-
mentares e afins em unidade comercial. Compra, venda e revenda dos
produtos adquiridos para esse fim. Comercialização de produtos da área
têxtil e vestuário, supermercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente à sócia única.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence à sócia
única ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada 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 seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

1 � À sócia única poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

2 � Depende da decisão da sócia única a celebração de contratos
de suprimentos.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2004. � O Conservador, Rui Martins Portugal.
2004912227

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

LIMA COSTA � VITIVINICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00247/20030919; identificação de pessoa colectiva
n.º 505021250; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090550

SUPER TALHOS � RAÚL REBELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00239/20030328; identificação de pessoa colectiva
n.º 506515060; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090526

LA ROTONDA � SUPERMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00175/20000128; identificação de pessoa colectiva
n.º 504815970; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090518

CASAL DOS JORDÕES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE VINHOS, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00184/20000628; identificação de pessoa colectiva
n.º 503646393; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090500

SOCIEDADE VINÍCOLA ENCOSTAS DO TORTO
PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00138/980522; identificação de pessoa colectiva
n.º 504157051; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090496

CONSTRUÇÕES FIFAS � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO
CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00208/20011218; identificação de pessoa colectiva
n.º 505918145; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090470

LAVRODOURO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00140/980605; identificação de pessoa colectiva
n.º 504166590; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090488

FERNANDES & FEIÇÃO � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00228/20020829; identificação de pessoa colectiva
n.º 506290280; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090453
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OURIVESARIA DOURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00133/980414; identificação de pessoa colectiva
n.º 504132172; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090445

TERRAPLANAGENS NOGUEIRA & SALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00188/20001006; identificação de pessoa colectiva
n.º 505130874; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090623

SANTANITA ESPECTÁCULOS � AGÊNCIA
DE ESPECTÁCULOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00145/980626; identificação de pessoa colectiva
n.º 504213610; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090615

VOZ DO DOURO � RÁDIO DIFUSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00233/20021126; identificação de pessoa colectiva
n.º 506124320; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090607

AGRO TRALHÃO � COMÉRCIO DE PRODUTOS
AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00212/20020205; identificação de pessoa colectiva
n.º 505924340; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090593

CARDOSO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00107/970416; identificação de pessoa colectiva
n.º 503995371; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090585

PANIFICADORA NAGOSELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00160/990512; identificação de pessoa colectiva
n.º 504712503; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090569

PIZZARIA SNACKBAR PESQUEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00096/960411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503635103; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090542

SDD � SOCIEDADE DE DESTILAÇÃO DURIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00113/970707; identificação de pessoa colectiva
n.º 503958409; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090640

FRUSSOL � FRUTAS SOLAR DO CRUZEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00091/960105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503573566; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090577

COMBUSTÍVEIS 222, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00235/20021205; identificação de pessoa colectiva
n.º 506399958; data da apresentação: 30062004.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

29 de Outubro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090534

QUINTA DA CISMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00073/170293; identificação de pessoa colectiva
n.º 501488456; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

4 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090658

F. R. S. � VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00111/970627; identificação de pessoa colectiva
n.º 504020889; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090887

TRANSPORTES SOBRAL CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00192/20010103; identificação de pessoa colectiva
n.º 505258986; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090909

LABPROJECT � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00251/20031127; identificação de pessoa colectiva
n.º 506703657; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090801

TRANSPORTES RAMARSIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00070/101292; identificação de pessoa colectiva
n.º 502926236; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090798

ALBERTO TRINDADE � TERRAPLANAGENS
E SURRIBAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00217/20020311; identificação de pessoa colectiva
n.º 505981106; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090771

INFORPESQUEIRA, SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00252/20040107; identificação de pessoa colectiva
n.º 506726770; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

10 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090780

ALBANO AUGUSTO PRATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira. Matrí-
cula n.º 00053/190291; identificação de pessoa colectiva
n.º 502699345; data da apresentação: 30062004.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano 2003.

Conferida, está conforme.

9 de Novembro de 2004. � A Conservadora, Elisa Maria de
Vasconcelos Correia. 2006090755

SERNANCELHE

TRANSPORTES APARÍCIO & NOBRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 87/
000629; identificação de pessoa colectiva n.º 505029790; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 01/020305.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração de pacto: alterado o n.º 2 do artigo 4.º
Forma de obrigar: assinatura do gerente Jorge da Silva Aparício

Gomes, com capacidade profissional.

O pacto social actualizado foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 1000053019

CLÍNICA NEUROCIRÚRGICA � ANTÓNIO PELIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 174/
041102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/041102.

Certifico que entre António Belarmino Júdice Senra Peliz, Marga-
rida Maria Santos Pacheco Peliz, Inês Santos Pacheco Júdice Peliz e
Leonardo Alexandre Pacheco Júdice Senra Peliz foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Neurocirúrgica � Antó-
nio Peliz, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia de Granjal, con-
celho de Sernancelhe.
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2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe e criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médicos
nomeadamente na área de neurocirurgia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de € 5000
e corresponde à soma de quatro quotas dos valores nominais e titula-
res seguintes: duas iguais de € 2000 cada pertencentes a cada um dos
sócios António Belarmino Júdice Senra Peliz e Margarida Maria dos
Santos Pacheco Petiz e duas iguais de € 500 cada pertencentes uma
a cada um dos sócios Inês Santos Pacheco Júdice Peliz e Leonardo
Alexandre Pacheco Júdice Senra Peliz.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, fica a cargo de quem vier a ser designado em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios António
Belarmino Júdice Senra Peliz e Margarida Maria Santos Pacheco Pe-
liz.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos basta
a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
se defere aos sócios não cedentes, nos termos permitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Por deliberação em assembleia geral poderão ser exigidas aos
sócios prestações suplementares até ao montante global igual a vinte
vezes o capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso, que fo-
rem fixadas em assembleia geral.

Está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Natália
Margarida Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2007250292

DISCOTECA VIA LÁCTEA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 62/
980904; identificação de pessoa colectiva n.º 504221353;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 03/020506.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alteração parcial de pacto.
Artigos alterados: 1.º e 4.º

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Discoteca Via Láctea, L.da, e tem a sua
sede social no lugar da Várzea, freguesia de Vila da Ponte, concelho
de Sernancelhe.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social poderá
ser deslocada livremente dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofe, bem como poderão ser criadas sucursais e agências ou
quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis

quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restituição fi-
xadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

O pacto social actualizado foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 1000074547

ÓPTICA VALE DO TÁVORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 152/
030318; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/030318.

Certifico que entre Carlos da Silva Costa e Emídio Carlos de Sousa
Rodrigues foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Óptica Vale do Távora, L.da, e
tem a sua sede na Avenida do Dr. Oliveira Serrão, Edifício Terras
Altas, loja H, freguesia e concelho de Sernancelhe.

§ único. A gerência da sociedade poderá livremente deslocar a sede
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e ainda criar
sucursais, agências ou delegações.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio de material e equipamento
de óptica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é da quantia
de € 5000, representado por duas quotas, uma no valor de € 2500
pertencente ao sócio Emídio Carlos Sousa Rodrigues e outra de € 2500
pertencente ao sócio Carlos da Silva Costa.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme se deliberar em assembleia geral, será composta por dois
gerentes, ficando, desde já, nomeados os dois sócios, Carlos da Silva
Costa e Emídio Carlos de Sousa Rodrigues, como gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura dos dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a ser acor-
dados em assembleia geral, podendo também vir a ser-lhes exigidas
prestações suplementares até ao montante global de duzentos e cin-
quenta mil euros, mediante deliberação tomada por unanimidade de
votos dos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica, desde já, autorizada a participar no capital social
de outras sociedades, mesmo que tenham objecto social diferente do
prosseguido pela sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos só pode ter lugar mediante consen-
timento da sociedade, que goza de direito de preferência; também gozam
de direito de preferência os sócios, que o exercerão em caso de a
sociedade dele abdicar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com antecedência mínima de oito dias, sendo
obrigatório que a convocatória refira a ordem do dia.

ARTIGO 9.º

Para todas as questões, fica estipulado o foro da comarca da sede
social, com expressa renúncia a qualquer outra.

Está conforme.

24 de Março de 2003. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2001806272

OURIVESARIA CÉSAR LOURENÇO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sernancelhe. Matrícula n.º 154/
030407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 03/030407.
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Certifico que por César Manuel Miranda Lourenço foi constituída
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ourivesaria César Lourenço, Unipes-
soal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida das Tílias, em Sernance-
lhe.

§ único. A sociedade por simples deliberação poderá deslocar a sede
social livremente dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, podendo do mesmo modo criar ou suprimir filiais, sucursais ou
quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social da sociedade consiste em venda a retalho de arti-
gos de ourivesaria, relojoaria e joalharia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal perten-
cente a ele sócio, César Manuel Miranda Lourenço.

§ único. O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência do sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence a ele sócio, que desde já fica
nomeado gerente, estando dispensada de caução.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � Sem necessidade de deliberação expressa a sociedade pode ar-

rendar imóveis ou adquirir ou vender veículos automóveis no seu in-
teresse exclusivo, nomeadamente efectuando contratos de leasing.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negócios
jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto ou
que sejam necessários para a satisfação dos seus fins sociais.

ARTIGO 7.º

A gerência fica também, autorizada a efectuar o levantamento do
dinheiro do conta aberta em nome da sociedade, no Banco Crédito
Predial Português, agência em Aguiar da Beira, para adquirir bens e
equipamento necessário ao início do sua actividade, e para pagamen-
to desta escritura e seu registo.

ARTIGO 8.º

Fica autorizado o único sócio a celebrar qualquer contrato com a
sociedade, desde que os mesmos sirvam a prossecução do objecto da
sociedade.

Está conforme.

9 de Abril de 2003. � A Segunda-Ajudante, Natália Margarida
Moreira Lopes dos Santos Gomes. 2001806310

TAROUCA

ICEC � INDÚSTRIA DE CARPINTARIA E ESTORES
DE CRAVAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tarouca. Matrícula n.º 54;
identificação de pessoa colectiva n.º 503060402; averbamento
n.º 02 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 04/
121104.

Certifico que a sociedade em epígrafe deslocou a sua sede para a
Rua do Soutinho, Esporões, freguesia e concelho de Tarouca.

Conferido, está conforme.

12 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria Paula
Martins Amorim. 2004152842

TONDELA

SOCIEDADE DE AGRICULTURA DE GRUPO
DO LOURIÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00279/
850619; identificação de pessoa colectiva n.º 501486453; número
e data da apresentação: 03/041116.

Certifico que pela inscrição n.º 10 foi alterado, parcialmente, o
contrato social da referida sociedade, tendo sido alterados os arti-
gos 12.º, 13.º e 19.º do pacto social, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 12.º

Capital social

O capital social é de cinco mil euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde ao valor das quotas subscritas
pelos sócios.

ARTIGO 13.º

Composição das quotas

1 � Duas quotas do sócio Agostinho Pinto Figueiredo e Sá, do valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada.

2 � Uma quota do sócio Nuno dos Santos Libório, do valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros.

§ 1.º As quotas dos sócios encontram-se integralmente realizadas.

ARTIGO 19.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral.

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 o original.

16 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003610618

LABESFAL FARMA � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01089/
041116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 07/041116.

Certifico que entre Joaquim Alberto Vieira Coimbra e mulher,
Maria João Abrantes Almiro e Castro Coimbra, casados na comu-
nhão geral, Hugo Filipe Almiro Coimbra e Sandra Patrícia Almiro
Coimbra, solteiros, maiores, constituíram a sociedade em epígrafe,
que se regerá pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de LABESFAL FARMA �
Produtos Farmacêuticos, L.da, tem a sede na Avenida de Afonso
Costa, 1370, freguesia de Campo de Besteiros, concelho de Tonde-
la, e durará por tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comercialização de espe-
cialidades farmacêuticas, produtos químicos, produtos de higiene cor-
poral, cosmética, dietética, produtos de uso clínico, hospitalar e ci-
rúrgico, material dentário, produtos veterinários e desinfectantes.
Prestação de serviços de promoção de medicamentos e outros produ-
tos farmacêuticos. Importação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de quinhen-
tos mil euros e corresponde à soma da quatro quotas, duas de igual no
valor nominal de duzentos mil euros pertencentes uma a cada um dos
sócios Joaquim Alberto Vieira Coimbra e Maria João Abrantes Al-
miro e Castro Coimbra e outras duas de igual valor nominal de cin-
quenta mil euros cada pertencentes uma a cada um dos sócios Hugo
Filipe Almiro Coimbra e Sandra Patrícia Almiro Coimbra.
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4.º

Serão permitidos aos sócios quaisquer suprimentos à sociedade e po-
dem ser exigidas prestações suplementares de capital aos ócios, mas, quan-
to a estas últimas, desde que decididas em assembleia geral, até ao mon-
tante de um milhão de euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação será exercida
por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, que serão designados
em assembleia geral, que também lhes fixará a remuneração e os dis-
pensará ou não de prestar caução.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a intervenção de qualquer um dos gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Joaquim Alberto
Vieira Coimbra e Maria João Abrantes Almiro e Castro Coimbra.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras sociedades, reguladas ou não por leis especiais e em agrupa-
mentos complementares de empresas, qualquer que seja o objecto social
destas, mesmo que tenha um objecto diferente do seu.

7.º

A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento prévio da
sociedade, no caso da cessão onerosa e é atribuído primeiro à socie-
dade e depois aos sócios não cedentes o direito de preferência a exer-
cer nos termos legais.

8.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios nos seguintes casos:
a) Quando qualquer sócio abandonar a gerência, sem motivo justi-

ficado, causando prejuízos à sociedade;
b) Quando a quota de qualquer sócio for objecto de penhora, arres-

to, arrolamento ou qualquer outra forma de apreensão administrativa
ou judicial.

9.º

No caso de falecimento ou impedimento de qualquer dos sócios,
deverão os seus herdeiros ou representantes, no prazo de 30 dias, no-
mear alguém que legalmente represente o titular da quota na sociedade.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003610600

ARBOGEST � EMPREENDIMENTOS FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00379/
900405; identificação de pessoa colectiva n.º 502337486.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; apresentação n.º 01/041119.
Cessação de funções de gerente: Armando Jorge Venturini Carrei-

ra, por renúncia em 28 de Dezembro de 2002.
Pela inscrição n.º 6, apresentação n.º 02/041119.
Nomeação de gerente: Alexandre Ribeiro Henriques, casado, Cara-

mulo, Tondela, em 9 de Novembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003611924

MOD-KID II � MALHAS TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01088/
041115; identificação de pessoa colectiva n.º 506328163; inscri-
ção n.º 02; número e data da apresentação: 03/041115.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: deslocação de sede para a Rua Principal, Lobão da Beira,
Tondela.

Está conforme o original.

17 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003610596

SUN FORCE � ENERGIAS ALTERNATIVAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01090/
041116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/041116.

Certifico que Eckhard Paul Heinrich Buchberger, casado com Ursel
Buchberger, casados na comunhão geral, residente na Estrada Princi-
pal, Quinta do Vale, Figueiral, Castelões, Tondela, constituiu a soci-
edade em epígrafe, que se regerá pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sun Force � Energias Alterna-
tivas, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Principal, sem
número, Quinta do Vale, Figueiral, freguesia de Castelões, concelho
de Tondela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: sistemas e equipamentos de produ-
ção de electricidade e água quente a partir de energia solar, eólica,
água e outras energias renováveis e alternativas. Comércio a retalho
e instalação de equipamentos de produção energia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é de
cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme de-
liberação do sócio único, pertence ao sócio ou a estranhos por ele
designados, ficando desde já designado gerente o sócio único.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

1 � Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, até ao montante global de cento e cinquenta mil euros.

2 � Poderá o sócio único fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

18 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003610634

CLÍNICA MÉDICA DO VALE DE BESTEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 01046/
040119; identificação de pessoa colectiva n.º 506687163; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 05/041110.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
da saúde, nomeadamente exploração de clínica médica e prestação de
serviços externos na área da saúde, higiene e segurança no trabalho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003611720
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AVIÁRIO � LOURENÇO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00408/
901105; identificação de pessoa colectiva n.º 502444720; inscri-
ção n.º 04; número e data da apresentação: 01/041111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 27 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

11 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 2003610588

RODA DA QUINTÃ � LAGAR DE AZEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 00663/
971020; identificação de pessoa colectiva n.º 503987298; inscri-
ção n.º 05; número e data da apresentação: 02/041111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Facto: dissolução da sociedade e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Outubro de 2004.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2003611657

VILA NOVA DE PAIVA

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO ALTOPAIVENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 118/19111999; identificação de pessoa colectiva
n.º 504715518.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o depósito da prestação de contas do ano de 2003.

28 de Junho de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Fonseca. 2001890427

ALBERGARIA MOINHO DO RIO PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00139/010514; identificação de pessoa colectiva
n.º 505365278; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 03/
03032004.

Certifico que por Sílvia Martins Teixeira Almeida e Fernando da
Conceição Salvador foi f.eito um aumento de capital e alteração par-
cial do pacto social, que se rege pelas cláusulas seguintes:

a) Aumentar o capital social com a quantia de trezentos e vinte
cinco mil e trezentos euros e cinquenta e dois cêntimos, em numerá-
rio, ficando este elevado para quatrocentos e cinquenta mil euros, me-
diante duas novas entradas em numerário, no valor de cento e sessen-
ta e dois mil seiscentos e cinquenta euros e vinte e seis cêntimos cada
uma, realizadas uma pelo sócio Artur José Pires de Morais, pelo que
a sua participação social se eleva a duzentos e vinte e cinco mil eu-
ros, e outra pela sócia Ana Maria Ribeiro dos Santos de Morais, pelo
que a sua participação social se eleva a duzentos e vinte e cinco mil
euros;

b) Alterar o pacto social dando nova redacção ao artigo 4.º e adi-
tando o artigo 7.º:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de quatrocentos e
cinquenta mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de duzentos e vinte e cinco mil euros cada perten-
centes uma a cada um dos sócios Artur José Pires de Morais e Ana
Maria Ribeiro dos Santos de Morais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de quinhentos mil
euros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade, nos
termos e formalidades previstas na lei.

Está conforme o original.

12 de Fevereiro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da
Costa Fonseca. 2001890095

LURDES SILVA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00176/20040214; identificação de pessoa colectiva
n.º 506961370; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 01/
14042004.

Certifico que por Maria de Lurdes da Conceição Silva e Merciano
Rodrigues de Sousa foi constituída uma sociedade comercial por quo-
tas, que se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lurdes Silva & Sousa, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça da Restauração, 24, fre-
guesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nas actividades fotográficas, re-
produção e gravações em vídeo, comércio de produtos fotográficos e
afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de dois mil e quinhentos euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Maria de Lurdes da Conceição Silva e Merciano Rodrigues
de Sousa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria de Lurdes
da Conceição Silva e Merciano Rodrigues de Sousa.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, pelo que
a gerência poderá praticar em seu nome quaisquer actos e negócios
no âmbito do objecto social e fica, desde já, autorizada a levantar o
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição
e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, celebrar contratos de arrendamento e locação financeira mesmo
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antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos
praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamente
matriculada.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Fonseca. 2001890117

GRANITOS CAIADO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Paiva. Matrícu-
la n.º 00175/20040212; identificação de pessoa colectiva
n.º P 506857840; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 02/12042004.

Certifico que por Luís Miguel Ferreira Caiado e Armanda da Costa
de Sousa Dias foi constituída uma sociedade comercial por quotas, que
se regerá pelas seguintes cláusulas:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a firma Granitos Caiado & Dias, L.da, e tem a
sua sede na freguesia e concelho de Vila Nova de Paiva.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sede
da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação social no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

 A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
artigos em granito e rochas similares.

ARTIGO 3.º

 O capital social, integralmente realizado a dinheiro é de cinco mil
euros e corresponde à soma de duas quotas:

a) Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente ao sócio Luís Miguel Ferreira Caiado;

b) Uma no valor nominal de dois mil e quinhentos euros perten-
cente à sócia Armanda da Costa de Sousa Dias.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social, precedida de deliberação tomada
em assembleia geral e observados os requisitos legais.

ARTIGO 5.º

1 � Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � No caso de exercício de direito de preferência, nos termos

previstos na lei, a quota será paga pelo valor que lhe corresponder
segundo o último balanço aprovado, acrescido da parte que couber em
quaisquer fundos sociais.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios que ficam des-
de já nomeados gerentes.

1 � Os gerentes estão dispensados de caução e terão ou não remu-
neração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � À gerência é expressamente proibido obrigar a sociedade em

actos e contratos que não digam respeito ao objecto da mesma, no-
meadamente abonações, letras de favor e outras semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer que
seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de sociedades
reguladas por leis especiais, inclusive como sócio de responsabilidade
ilimitada e em agrupamentos complementares empresas e desde que
em sociedades por quotas não fique na situação de único sócio dessa
sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Por insolvência ou falência do seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota;
d) Morte, inabilitação ou interdição do titular;
e) Acordo com o respectivo titular;
f) Falecimento de sócio.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas ou protocola-
das, dirigidas aos sócios com a antecedência de 15 dias.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já, a gerência autorizada a levantar o capital social depositado,
a fim de custear as despesas de constituição e registo de sociedade.

Está conforme o original.

19 de Abril de 2004. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria da Costa
Fonseca. 2001890125

VISEU

ACADEVIS � ACADEMIA DE ESTUDOS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5547/
08102004; identificação de pessoa colectiva n.º 507025962; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 39/08102004.

Certifico que entre Carlos Alexandre Gonçalves de Albuquerque
Azevedo Pinto, Nuno Maria Parreira do Amaral Madeira Calheiros,
Luciano Jorge Baptista Ribeiro e Rogério Albano Lopes Soares foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ACADEVIS � Academia de Estu-
dos de Viseu, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nuno Álvares Pereira,
6, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em centro de estudos, educação,
apoio pedagógico, artes, teatro, música, dança, desporto, campos de
férias, workshops, conferências, seminários e formação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor
nominal de mil duzentos e cinquenta euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Carlos Alexandre Gonçalves de Albuquerque Aze-
vedo Pinto, Nuno Maria Parreira do Amaral Madeira Calheiros, Lu-
ciano Jorge Baptista Ribeiro e Rogério Albano Lopes Soares.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades coincida
ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cinquenta mil euros,
mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.
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3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Alexandre
Gonçalves de Albuquerque Azevedo Pinto e Nuno Maria Parreira do
Amaral Madeira Calheiros.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740617

CONVISFIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5545;
identificação de pessoa colectiva n.º 507124529; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 47/06102004.

Certifico que Fernando Manuel de Almeida Ferreira, Fernando de
Almeida Ferreira e António José de Almeida Ferreira constituíram
entre si a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONVISFIL � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Nossa Senhora da
Conceição, 6, lugar de Travassós de Cima, freguesia de Rio de Loba,
concelho de Viseu.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra, venda e revenda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de quinze
mil euros e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor nomi-
nal de cinco mil euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Manuel de Almeida Ferreira, Fernando de Almeida Ferreira
e António José de Almeida Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital social
de outras, reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de novas
empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades, coincida
ou não, no todo ou em parte com o da mesma.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de cento e cinquenta
mil euros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois, terão direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando Manuel

de Almeida Ferreira, Fernando de Almeida Ferreira e António José de
Almeida Ferreira.

Está conforme o original.

2 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Maria da
Conceição Aresta de Carvalho. 2008740072

CMWINES � SOCIEDADE VINÍCOLA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5450;
identificação de pessoa colectiva n.º 507007077; número e data da
apresentação: 41/20041001.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 3.º, 4.º,
5.º e 7.º do pacto social, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CMWINES � Sociedade Viní-
cola, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pindelo, freguesia
de Silgueiros, concelho de Viseu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de dez mil euros, representado por duas quotas iguais, no valor nomi-
nal de cinco mil euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
José António Costa Marques e Maria Elvira Mé-Mé Henrique Mar-
ques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a só-
cia Maria Elvira Mé-Mé Henrique Marques, mantendo-se na gerência
José António Costa Marques.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão, total ou parcial, de quotas, entre sócios; a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, gozando esta do direi-
to de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo, a exercer nos termos legais.

ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão efectuar os suprimentos de que a sociedade
carecer, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em as-
sembleia geral.

2 � Poderão aos sócios ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante de cem mil euros.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740919

NUNO SILVA TEIXEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5301;
identificação de pessoa colectiva n.º 506801373; número e data da
apresentação: 30/20041018.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 1.º, 2.º, 3.º,
4.º, 5.º e 7.º do pacto social, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Irmãos Marques &
Teixeira, L.da, tem a sua sede na Avenida do Engenheiro Engrácia
Carrilho, lote 356, rés-do-chão, loja 3, freguesia do Coração de Jesus,
concelho de Viseu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos natu-
rais, dietéticos, fitoterapêuticos e prestação de serviços na área da
saúde humana, nomeadamente aplicação de terapias antitabágicas.
Psicologia clínica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de vinte e
três mil euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma do valor
nominal de cinco mil euros e outra no valor nominal de setecentos e
cinquenta euros, esta como bem próprio, pertencentes ao sócio Nuno
João da Silva Teixeira e três iguais do valor nominal de cinco mil
setecentos e cinquenta euros cada pertencendo uma a cada um dos
sócios Sónia Cristina da Costa Marques, Sérgio da Costa Marques e
Vera Dulce da Costa Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade goza da faculdade de exigir dos sócios prestações
suplementares de capital até ao montante global de quinhentos mil
euros, mediante prévia deliberação dos sócios, nesse sentido.

2 � Poderão ainda os sócios fazer suprimentos à sociedade nos
termos e formalidades previstas na lei.
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ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência o sócio Nuno
João da Silva Teixeira e sendo agora nomeado gerente o sócio Sérgio
da Costa Marques.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lu-

gar e os restantes sócios depois terão direito de preferência.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

22 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740854

AUTO BIZ COMÉRCIO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3462;
identificação de pessoa colectiva n.º 504106597; averbamento n.º 1
à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 56/20041007.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 3.º e 4.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de catorze
mil novecentos e sessenta e três euros e noventa e dois cêntimos e cor-
responde à soma de quatro quotas iguais no valor nominal de três mil
setecentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos cada, pertencen-
tes duas a cada um dos sócios Maria Goreti Coelho Martins e Humberto
da Costa Coelho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos, a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência o sócio Hum-
berto da Costa Coelho e ficando desde já nomeada gerente a sócia
Maria Goreti Coelho Martins.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se de-
positado na pasta respectiva e que cessou funções de gerente António
Manuel Queirós dos Santos, por renúncia em 7 de Outubro de 2004.

3 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740781

CONTIVISEU � SERVIÇOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2355;
identificação de pessoa colectiva n.º 502979410; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 43/20041001.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 3.º e 4.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de dez mil
euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de cinco mil euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Adalberto José Coelho
e Maria Helena Parente Viana Coelho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
deliberação da assembleia geral, pertence a sócios ou a estranhos a
designar em assembleia geral, mantendo-se na gerência Adalberto José
Coelho.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740803

SONHO DOCE � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1758;
identificação de pessoa colectiva n.º 502226714; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 60/20040929.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou os artigos 3.º e 4.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cento e
vinte mil euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de noventa e seis mil euros pertencente ao sócio José dos
Santos Almeida e outra no valor nominal de vinte e quatro mil euros
pertencente à sócia Angelina Chaves Almeida.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios podem fazer à sociedade os suprimentos de que esta
necessite, gratuitos ou onerosos, nos termos e condições que forem
estabelecidas em assembleia geral.

2 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante global de quinhentos mil euros, mediante prévia
deliberação dos sócios, nesse sentido.

Mais certifico que o texto actualizado do contrato encontra-se
depositado na pasta respectiva.

15 de Novembro de 2004. � A Escriturária Superior, Cidália da
Conceição de Almeida Ferreira. 2008740811

PAULO LOUREIRO � CLÍNICA OFTALMOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3740;
número e data da apresentação: 12/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063423

MANUEL ESTEVES ROUXINOL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4711;
número e data da apresentação: 14/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063431

HELENA SOALHEIRO � GINECOLOGIA, OBSTETRÍCIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5252;
número e data da apresentação: 15/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063440

VOUGA DÃO, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1618;
identificação de pessoa colectiva n.º 502049537; número e data da
apresentação: 03/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063393
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MANUEL FERREIRA HENRIQUES & ESPOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1915;
identificação de pessoa colectiva n.º 502412836; número e data da
apresentação: 6/20040624.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063407

COSTA & LIZ & FILHO (SUCESSORES), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 619; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500078823; número e data da
apresentação: 1/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063466

VOUGA DÂO-2 � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4889;
identificação de pessoa colectiva n.º 505312590; número e data da
apresentação: 4/20040623.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na respectiva pasta.

10 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2001063474

TOMÁS ALMEIDA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4272.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

10 de Novembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736130

VISOTECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2172;
identificação de pessoa colectiva n.º 502735341.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762289

ESTUCAVIL, ESTUQUES E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4537;
identificação de pessoa colectiva n.º 505506130.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762270

SILDÃO � TRANSPORTES E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO DE SILGUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4665;
identificação de pessoa colectiva n.º 505939312.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762254

BOUTIQUE ANA MARIE DE ALMEIDA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5145;
identificação de pessoa colectiva n.º 506602699.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762246

CASA DE SAÚDE DE SÃO MATEUS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 367; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500329397.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

24 de Setembro de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008762238

IRMÃOS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1138;
identificação de pessoa colectiva n.º 501252100.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2003, na pasta respectiva.

19 de Março de 2004. � O Escriturário Superior, (Assinatura
ilegível.) 2008736016

J. SÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1531;
identificação de pessoa colectiva n.º 501913726; número e data da
apresentação: 77/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008740196

BERALDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504516019; número e data da
apresentação: 78/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008740200

J. RAMOS & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 722; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500607397; número e data da
apresentação: 79/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008740218
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CONSTRUÇÕES MARTINS DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2323;
número e data da apresentação: 82/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008740226

TRULY CONTROL � ESTUDOS E SERVIÇOS
DE PROTECÇÃO AMBIENTAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 4303;
identificação de pessoa colectiva n.º 505352184; número e data da
apresentação: 92/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

3 de Março de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível.)
2008740242

PEDRALUS � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 5012;
identificação de pessoa colectiva n.º 506410153; número e data da
apresentação: 67/20040621.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 2002, na respectiva pasta.

8 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 2008740188

VOUZELA

QUINTA DOS TRIGAIS � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Sede: Pés de Pontes, Cambra, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00195/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504124587; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 01/041108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumentado
o capital social de € 5000 para € 30 000, tendo em consequência
sido alterado o artigo 3.º para a seguinte nova redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de trinta mil euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma de doze mil euros
do sócio Fernando Manuel Figueirinhas Correia, e uma de dezoito mil
euros da sócia Teresa Cristina Ferreira Lopes Figueirinhas.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

12 de Novembro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela
de Matos Ferreira Vitória. 2005281980

MANUEL DIAS & PRIMO, L.DA

Sede: Zona Industrial do Monte Cavalo, Vouzela

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00075/
900628; identificação de pessoa colectiva n.º 502410469; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 02/041027.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, tendo sido alterado o artigo 2.º, com a se-
guinte nova redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: serralharia civil e construção de edi-
fícios.

O texto, na sua redacção actualizada, foi depositado na respectiva
pasta.

Está conforme o original.

29 de Outubro de 2004. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 2005281913

CONSTRUÇÕES JAIME GOMES FERREIRA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 00331/
040223; inscrição n.º 01; número e data da apresentação: 03/
040223.

Certifico que Jaime Gomes Ferreira, casado com Gilda Luísa Fi-
gueiredo Lourenço Ferreira, na comunhão geral de bens, residente em
Fornelo do Monte, Vouzela, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato de teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Jaime Gomes Ferrei-
ra, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar e freguesia de Fornelo do
Monte, concelho de Vouzela.

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: construção civil; trabalho de máqui-
nas retro e terraplanagens; compra e venda de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de cinco mil euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
único ou a não sócios, a qual poderá não ser remunerada conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto
social.

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 seu objecto não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

ARTIGO 7.º

Ao sócio único poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante global de cinquenta mil euros.

Está conforme o original.

O Segundo-Ajudante, Acácio Alberto Bispo Pimenta.
2001060491
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