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ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DO JARMELO

Certifico que, por escritura de 28 de Fevereiro de 2002, lavrada
a fl. 143, do livro respectivo n.º 230-G, do Cartório Notarial da
Guarda, foram totalmente alterados os estatutos da Associação com
a denominação em epígrafe, com sede na freguesia de São Pedro
do Jarmelo, concelho da Guarda, cujo objecto é: defender os inte-
resses das populações do Jarmelo e o seu âmbito de acção abran-
ge a freguesia de São Pedro do Jarmelo e outras que o solicitem e
tem por fins principais a solidariedade social, a cultura, o desporto
e as actividades recreativas.

1 de Março de 2002. � O Ajudante, António Pinto de Freitas.
3000037470

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE CABEÇÃO

Certifico que, por escritura de 16 de Novembro de 1999, lavra-
da de fl. 37 v.º a fl. 38 v.º, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 305-A, foi constituída uma Associação, com a denominação
de Associação de Caçadores de Cabeção, que se rege pelos seguin-
tes estatutos:

1.º

A Associação tem a denominação de Associação de Caçadores de
Cabeção, tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano, 8, na fre-
guesia de Cabeção, concelho de Mora, e tem por objecto a activida-
de venatória e piscatória.

2.º

São órgãos da Associação: a mesa da assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

§ 1.º A competência e a forma de funcionamento da assembleia
geral, são as presentes nas disposições legais aplicáveis, nomeada-
mente, o disposto nos artigos 170.º e seguintes do Código Civil.

§ 2.º A mesa da assembleia geral é composta por três associa-
dos, competindo-lhe convocar, dirigir e redigir as actas dos traba-
lhos das assembleias gerais.

§ 3.º A direcção é composta por três associados, competindo-lhe
a gerência social, administrativa, financeira e disciplinar, devendo
reunir trimestralmente.

§ 4.º O conselho fiscal é composto por três associados e compe-
te-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da Associa-
ção, verificar as contas e relatórios e dar parecer sobre os actos que
impliquem aumento das despesas e diminuição de receitas sociais
e reunirá pelo menos, uma vez em cada semestre.

3.º

No que estes estatutos sejam omissos rege o regulamento geral
interno, cuja aprovação e alterações são da competência da
assembleia geral.

PARTE A

3. Diversos

ASSOCIAÇÕES
Enquanto não forem eleitos os órgãos directores, a gerência da

Associação será assegurada por uma comissão instaladora forma-
da pelos associados eleitos pelos caçadores de Cabeção.

Está conforme o original na parte transcrita e certificada.

27 de Março de 2002. � A Ajudante, Fernanda Maria David
Pinto. 3000037924

MUSEU DE MINIATURAS MILITARES DE ENGENHEIRO
JOSÉ MANUEL SANTOS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 20 de Março de
2002, lavrada a fl. 132, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 722-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário,
licenciado Carlos Henrique Ribeiro Melon, foi constituída uma
associação, denominada Museu de Miniaturas Militares do Enge-
nheiro José Manuel Santos, sem fins lucrativos, que durará por
tempo indeterminado, com sede nos anexos da vivenda ZOP, Es-
trada Nacional n.º 116, quilóletro 5, Achada, freguesia e concelho
de Mafra.

O museu tem por objecto:
a) Manter e aumentar o espólio já existente;
b) Promover a sua divulgação, quer a nível autárquico, quer a

nível nacional e internacional;
c) Colaborar dentro das suas possibilidades e das condições que

forem acordadas, com quaisquer organismos oficiais ou particula-
res, em celebrações ou cerimónias que prestigiem ambas as partes.

Podem ser associados, todas as pessoas singulares ou colectivas
que propostos por algum outro sócio, sejam aprovados em
assembleia geral.

Deixam de ser membros da associação, os associados que:
a) O solicitem por escrito à direcção;
b) Por deliberação da direcção, quando não cumpram os deve-

res mencionados no artigo anterior;
c) Os que por quaisquer actos ou procedimentos incorrectos le-

sem os interesses da associação;
d) Os que durante dois anos consecutivos não pagarem as res-

pectivas quotas.

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000037178

FORUM CURVENSE � ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO E PROGRESSO DE CURVOS

Certifico que, por escritura de 30 de Outubro de 2000, exarada
a fls. 74 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 124-E, do
Cartório Notarial de Esposende, foi constituída uma Associação,
com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede na Rua da
Liberdade, 150, da freguesia de Curvos, do concelho de Esposende,
sem fins lucrativos, e tem por objecto promover a reflexão, o es-
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tudo e a realização de acções de índole social, económica, cultural
e desportiva, da freguesia de Curvos e muito particularmente da-
queles que se insiram no contexto da afirmação de Curvos, como
pólo de desenvolvimento e progresso; é também seu objectivo a
construção ou aquisição de uma sede própria para a Associação,
para esta ter onde receber todos os seus associados, e aí poder
desenvolver em pleno todas as suas actividades.

Está conforme o original, na parte transcrita e certificada.

30 de Outubro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Emília
da Silva Freitas Pereira Amorim. 1000056872

GRUPO ASSOCIATIVO DE INVESTIGAÇÃO EM FERIDAS � GAIF

Certifico que, por escritura lavrada no dia 20 de Março de 2002,
exarada a fls. 70 e seguintes, do livro de notas para escrituras di-
versas n.º 33-D, do Cartório Notarial de Pampihosa da Serra, com-
pareceram como outorgantes João Carlos Ferreira Gouveia, divor-
ciado, natural de França, residente na Rua de Rangel de Lima,
Pampilhosa da Serra; Katia Augusta Xavier Furtado, solteira, maior,
natural de Angola, residente na Rua de Vitorino Nemésio, 2, 7.º,
esquerdo, Lisboa; Anabela Cristina Rodrigues Dinis, solteira, maior,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, residente na Rua do Dr. José Saraiva Torre, 12, 2.º, A,
Lisboa; e Cristina Isabel Murta Miguens, divorciada, natural da
freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, residente
na Rua de Rangel de Lima, Pampilhosa da Serra.

Declaram que, na qualidade de fundadores, constituíram uma
associação sem fins lucrativos, denominada Grupo Associativo de
Investigação em Feridas � GAIF, que se rege pelos seguintes es-
tatutos:

CAPÍTULO I
Denominação, natureza, sede e objectivos

ARTIGO 1.º

Denominação e natureza

Com a designação de Grupo Associativo de Investigação em
Feridas � GAIF, é fundada uma pessoa colectiva de direito priva-
do, constituída sob a forma de Associação, sem fins lucrativos,
destinada a contribuir para o estudo de feridas cutâneas.

ARTIGO 2.º

Sede

A sede da associação localiza-se no Casal da Serra, lote 96, 6.º,
esquerdo, freguesia de Póvoa de Santa Iria, concelho de Vila Franca
de Xira.

ARTIGO 3.º

Finalidades

1 � Constituem finalidades da associação:
a) Aliviar o sofrimento das pessoas com feridas cutâneas;
b) Promover a educação e a investigação dos profissionais de

saúde na prevenção e tratamento de pessoas com feridas
cutâneas.

2 � Em consonância com o supracitado, terá as seguintes atri-
buições:

a) Coordenar a informação relativa ao cuidado de pessoas com
feridas e aos avanços científicos disponíveis;

b) Colaborar com organizações similares de outros países, com
o objectivo de promover a uniformização das práticas a utilizar em
pessoas portadoras de feridas cutâneas.

3 � O Grupo Associativo de Investigação em Feridas � GAIF,
poderá igualmente explorar directa ou indirectamente actividades de
carácter comercial, destinando-se as respectivas receitas exclusiva-
mente ao desenvolvimento dos seus objectivos.

ARTIGO 4.º

Princípios

A associação organiza-se e prossegue os seus fins de acordo com
os princípios de liberdade, de democracia e representatividade, sen-
do interditas actividades de carácter político ou religioso.

CAPÍTULO II

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Dos associados

ARTIGO 5.º

Categorias

1 � A Associação é constituída por um número ilimitado de
membros, nacionais ou estrangeiros, distribuídos pelas seguintes
categorias:

a) Membro associado;
b) Membro corporativo;
c) Membro comercial.
2 � Enquadra-se na categoria de membro associado, qualquer

pessoa singular que tenha interesse na área das feridas cutâneas,
independentemente da área de actuação/formação e, que reúna os
requisitos de admissão previstos no artigo 6.º destes estatutos.

3 � Podem ser membros corporativos, grupos de pessoas singu-
lares não inferiores a cinco e não superiores a vinte, que reúnam
os requisitos de admissão previstos no n.º 1 do artigo 6.º destes
estatutos.

4 � Podem ser membros comerciais, as pessoas colectivas ou
singulares envolvidas na prevenção, tratamento e investigação de
feridas.

ARTIGO 6.º

Requisitos de admissão

1 � Qualquer pessoa singular ou colectiva, pode solicitar a sua
admissão como associado, independentemente da idade, raça, sexo,
nacionalidade ou religião, salvo as restrições previstas no número
imediato.

2 � A admissão dos membros associados, corporativos e comer-
ciais, será precedida de proposta apresentada por dois associados,
no pleno gozo dos seus direitos e dependerá de aprovação em
assembleia geral através de votação por maioria simples.

3 � Os associados devem pagar uma quota anual até ao final do
mês de Fevereiro de cada ano. O valor da quota é determinado em
assembleia geral anual, tendo em conta que:

a) O valor da quota pode variar com a categoria do membro;
b) Qualquer pessoa que se filie ao longo do ano manterá a

vinculação durante o ano civil da filiação tendo acesso à informa-
ção distribuída nesse período.

4 � Poderá ser ainda fixada uma jóia de admissão.

ARTIGO 7.º

Deveres

São deveres dos associados:
a) Observar de modo estrito, os estatutos e regulamentos e con-

tribuir para a dinâmica e prestígio da associação;
b) Assegurar o cumprimento das deliberações assumidas em

assembleia geral;
c) Desempenhar com zelo e competência, os cargos para que

forem eleitos ou nomeados;
d) Pagar pontualmente a jóia e quota que forem fixadas.

ARTIGO 8.º

Direitos

São direitos dos associados:
a) Eleger e ser eleitos para os órgãos sociais, nos termos do pre-

ceituado nos estatutos;
b) Participar nas reuniões da assembleia geral;
c) Exercer o direito de voto sobre todos os assuntos que digam

respeito à associação;
d) Propor por escrito, à direcção quaisquer providências que

considerem necessárias para a defesa ou incremento dos interesses
ou objectivos da associação;

e) Fazer-se representar nas assembleias gerais, em caso de do-
ença ou ausência justificada, por outro associado;

f) Examinar os livros e contas da associação nos locais para isso
designados e dentro dos 15 dias que precedem à data de realiza-
ção de cada assembleia geral ordinária;

g) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral nos
termos estatutários;

h) Receber publicações e documentação editadas pela associação;
O direito de voto encontra-se condicionado ao pleno gozo dos

direitos estatutários.
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ARTIGO 9.º

Suspensão dos direitos

1 � O não pagamento por associado das quotas respeitantes a
um período superior a um ano determinará a suspensão de exercí-
cio dos direitos enunciados no artigo precedente.

2 � O levantamento de tal suspensão apenas poderá processar-
-se uma vez satisfeitas as quantias em dívida.

3 � Dentro das competências estatutariamente definidas, a omis-
são dos demais deveres dos associados poderá, no seguimento de
advertência formalmente dirigida ao infractor pela direcção, ser
sancionada pela assembleia geral com suspensão de exercício de
direitos temporalmente variável em razão da gravidade do compor-
tamento assumido.

4 � O disposto no número anterior não invalida a eventual
aplicabilidade do regime definido no artigo seguinte.

ARTIGO 10.º

Exclusão

1 � Incorrerá em medida de exclusão todo o associado ao qual
seja de imputar:

a) O não pagamento de quotas relativas a um período superior a
um ano, no prazo de 90 dias a contar da data em que haja sido
notificado por escrito, com ressalva de interposição por motivo
justificado;

b) A prática de acto objectivamente gravoso para os interesses
ou objectivos da associação.

2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior, a exclu-
são só terá lugar em assembleia geral convocada para esse fim, sob
proposta da direcção:

a) À assembleia deverá ser presente a justificação do associado
em questão, a este sempre sendo garantido produzir em sua defesa
todas as provas que julgar convenientes;

b) Nas condições do parágrafo anterior, a exclusão só poderá
efectuar-se por votação em escrutínio secreto e por maioria supe-
rior a dois terços dos votos apurados;

c) O associado excluído pelas razões previstas na alínea a) do
n.º 1 deste artigo poderá sob declaração de vontade expressa, ser
readmitido pela direcção depois de pagar as quotas em dívida à data
da exclusão.

SECÇÃO II

Da orgânica

ARTIGO 11.º

Órgãos da associação

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

SUBSECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição

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

ARTIGO 13.º

Competências

Compete à assembleia geral deliberar sobre os assuntos que di-
zem respeito à associação, nomeadamente:

a) Eleger, por escrutínio secreto, os órgãos sociais;
b) Aprovar anualmente, os planos de actividade, o orçamento

ordinário e os orçamentos suplementares e o relatório final das
actividades e contas;

c) Autorizar a direcção a receber legados e doações;
d) Deliberar sobre a admissão e a exclusão de membros;
e) Interpretar os estatutos e aprovar o regulamento interno da

associação, bem como as alterações em ambos;
f) Deliberar sobre qualquer outro assunto previamente noticiado;
g) Deliberar sobre qualquer outro assunto que o grupo tenha

concordado em discutir, com fundamento nas disposições
estatutárias;

h) Deliberar sobre a extinção da associação.

ARTIGO 14.º

Convocação

A assembleia geral será convocada pela administração com a
antecedência mínima de 15 dias, através de aviso escrito, dirigido
a todos os associados, de onde conste a ordem do dia, o dia, a hora
e o local da reunião.

ARTIGO 15.º

Modalidades

As assembleias gerais podem ser ordinárias ou extraordinárias.

ARTIGO 16.º

Periodicidade e ordem de trabalho

1 � Realizar-se-á a assembleia geral ordinária até ao último dia
do mês de Fevereiro de cada ano. Nesta devem ser discutidos os
seguintes assuntos:

a) Apresentação, discussão e votação do relatório de contas an-
terior;

b) Trienalmente, no mês de Fevereiro, devem ser eleitos os cor-
pos directivos.

2 � Deve ser agendada uma assembleia geral extraordinária
quando:

a) For requerida pela direcção ou outros órgãos sociais;
b) For requerida por, pelo menos, um terço dos membros da

associação.
3 � Qualquer destes pedidos deve focar na íntegra, os assuntos

a serem discutidos na reunião.
4 � Nos requerimentos referidos no número anterior deve cons-

tar exaustiva descrição da ordem de trabalhos.
5 � A convocação da reunião extraordinária deve ser enviada para

todos os membros, num prazo não inferior a 15 dias, à data agendada
da reunião. Este aviso deve citar a hora, local e o assunto a ser dis-
cutido, partindo do princípio de que nenhum outro assunto, para além
do citado na convocação, será discutido na reunião.

6 � A data da recepção do pedido prova-se através do carimbo
do correio ou por recibo, quando o pedido houver sido entregue em
mão.

ARTIGO 17.º

Participantes

1 � A assembleia geral funcionará com o número de participan-
tes igual a metade mais um dos membros da associação.

2 � Quando a assembleia for convocada nos termos da alínea b)
do n.º 2 do artigo 16.º, só se qualificará de bastante constituída com
a presença efectiva de um mínimo de dois terços dos associados
que tiverem requerido a convocação.

ARTIGO 18.º

Deliberação

As deliberações da assembleia geral são aprovadas por maioria
absoluta de votos.

As deliberações relativas a alterações estatutárias, são aprovadas
por três quartos dos associados presentes.

As deliberações relativas à extinção da associação e destino do
seu património e à exclusão de associados apenas são válidas se
aprovadas por três quartos do número de todos os associados.

Das reuniões da assembleia geral, lavrar-se-á acta assinada pe-
los membros da acta, a qual será lida à assembleia no período
imediatamente subsequente e submetida à sua aprovação.

SUBSECÇÃO II

Da mesa da assembleia geral

ARTIGO 19.º

Composição

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente, um
vice-presidente e um secretário, que são eleitos e tomam posse em
simultâneo com a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 20.º

Competência

1 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Conferir posse aos vários órgãos da associação, nos oito dias

posteriores à sua eleição;
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b) Convocar a assembleia geral no caso de demissão dos corpos
directivos para eleger e dar posse ao novo elenco;

c) Dirigir as sessões, zelando pela regularidade e boa ordem no
decurso das propostas e debates.

2 � O vice-presidente substitui o presidente em todas as atribui-
ções deste durante as suas ausências ou impedimentos.

3 � Ao secretário compete redigir as actas e promover todo o
expediente da mesa.

SUBSECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 21.º

Composição

A direcção é constituída por sete membros a eleger, trienalmente,
em assembleia geral:

a) Presidente;
b) Vice-presidente;
c) Tesoureiro;
d) Secretario;
e) Três vogais.

ARTIGO 22.º

Competência

Compete à direcção:
a) Promover e desenvolver os objectivos da associação;
b) Elaborar regulamentos internos, a submeter à apreciação e

votação da assembleia geral;
c) Dirigir e administrar a associação;
d) Elaborar os planos de acção e os respectivos orçamentos, a

submeter à assembleia geral;
e) Realizar a cobrança de receitas e a assunção de despesa;
f) Receber os donativos, heranças, legados e doações feitos à

associação;
g) Prestar contas de gerência à assembleia geral ordinária;
h) Representar a associação em juízo e fora dele;
i) Requerer a convocação de assembleia geral extraordinária;
j) Elaborar o relatório e contas relativo ao ano findo.

ARTIGO 23.º

Obrigações perante terceiros

A associação obrigar-se-á pela assinatura de dois membros da
direcção, sendo um deles a presidente ou quem o substitua nos
termos estatuários.

ARTIGO 24.º

Eficácia das deliberações

As decisões da direcção são tomadas por maioria simples dos
titulares presentes.

ARTIGO 25.º

Competência do presidente

Compete ao presidente:
a) Garantir o cumprimento das finalidades da associação;
b) Representar a associação;
c) Convocar as reuniões da direcção;
d) Presidir e coordenar os trabalhos das reuniões da direcção;
e) Usar voto de qualidade.

ARTIGO 26.º

Competência do vice-presidente

Compete ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impe-
dimentos ou ausências.

ARTIGO 27.º

Competência do tesoureiro

Compete ao tesoureiro:
a) Zelar pelos meios financeiros;
b) Proceder ou mandar proceder ao pagamento das despesas

autorizadas pela direcção e à cobrança de receitas;
c) Apresentar e assinar o relatório de contas anual.

ARTIGO 28.º

Competência do secretário

Compete ao secretário:
a) Lavrar as actas, assiná-las e submetê-las a assinatura dos res-

tantes membros;

b) Guardar os livros e organizar o ficheiro dos associados;
c) Preparar todo o expediente da escrita da associação que não

incumba a outros órgãos.

ARTIGO 29.º

Competência dos vogais

Compete aos vogais:
a) Colaborar em todas as actividades da direcção;
b) Substituir outros membros da direcção na sua falta ou impe-

dimento;
c) Dirigir outros sectores que forem designados pela direcção.

SUBSECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 30.º

Composição

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

ARTIGO 31.º

Competência

Ao conselho fiscal compete:
a) Examinar pelo menos semestralmente, a gestão económico-

-financeira da direcção;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas elaboradas pela direc-

ção para apreciação em assembleia geral.

SECÇÃO III

Das eleições
ARTIGO 32.º

Eleição dos órgãos sociais

1 � A eleição dos membros da mesa da assembleia geral, da
direcção e do conselho fiscal é feita por escrutínio secreto, directo
e universal, podendo ser utilizado o voto por correspondência.

2 � A eleição é feita por votação de listas com indicação obri-
gatória dos novos para todos os órgãos sociais.

3 � Será eleita a lista que obtiver maior número de votos.

CAPÍTULO III

Receitas e despesas

ARTIGO 33.º

Receitas

1 � Constituem receitas da associação:
a) As quotas e jóias pagas pelos seus membros;
b) Legados ou doações que lhe sejam atribuídos e sejam autori-

zados pela assembleia geral nos termos da alínea c) do artigo 12.º
dos presentes estatutos;

c) O produto da venda das suas eventuais publicações;
d) A retribuição de quaisquer outras actividades enquadráveis nos

seus objectivos;
e) O rendimento de bens ou dinheiros depositados;
f) Subsídios.
2 � As quotas ou jóias a que se refere a alínea a) deste

artigo serão quantitativamente definidas e alteradas pela assembleia
geral, por maioria simples, sob proposta da direcção com prévio
parecer do conselho fiscal.

ARTIGO 34.º

Despesas

Constituem despesas da associação, as que resultem do exercí-
cio das suas actividades, em cumprimento dos estatutos e regula-
mentos internos e as que lhe sejam impostas por lei.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 35.º

Ano estatutário

O ano estatutário corresponde ao ano civil.
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ARTIGO 36.º

Comissão instaladora

Enquanto não estiverem eleitos os órgãos sociais, ficará desig-
nada no acto de constituição da associação, uma comissão
instaladora dotada de poderes que correspondam aos órgãos sociais
e que em particular deverá preparar e assegurar a realização dos
actos eleitorais ao preenchimento daqueles órgãos, no prazo máxi-
mo de seis meses após a sua constituição.

A comissão instaladora fica constituída por: Anabela Cristina
Rodrigues Dinis, Cristina Isabel Marta Miguens, João Carlos
Ferreira Gouveia e Katia Augusta Xavier Furtado.

Está conforme o original.

26 de Março de 2002. � O Ajudante, Carlos José Alexandrino
Beato. 1000056873

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO LAU

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 18 de Dezembro
do ano findo, lavrada de fl. 88 v.º a fl. 89 v.º, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 94-F, do 1.º Cartório Notarial de Setúbal,
foram rectificados os estatutos da Associação com a firma em
epígrafe; pelo que no artigo 1.º onde se lê «A Associação de Pais
do Lau é uma instituição particular de solidariedade social, com
sede no sítio do Lau, freguesia e concelho de Palmela» deve ler-se
«com sede na Quinta de Joaquim Maria Afonso, CCI 2017, Lau,
freguesia e concelho de Palmela»;

1 � No artigo 32.º, n.º 2, onde se lê «As deliberações sobre
matérias constantes das alíneas e), f), g) e h) do artigo 28.º» deve
ler-se «As deliberações sobre matérias constantes das alíneas f), g)
e h) do artigo 28.º».

2 � Substituir o n.º 3 pela seguinte redacção: «As deliberações
sobre alterações dos estatutos, constantes na alínea e) do artigo 28.º,
exigem o voto favorável de três quartos do número de associados
presentes».

3 � Acrescentando um n.º 4, com a seguinte redacção: «As de-
liberações sobre a dissolução da Associação, constantes na alínea e)
do artigo 28.º, exigem o voto favorável de três quartos do número
de todos os associados».

No artigo 7.º, no n.º 2, acrescentar «colaborar» na frase «As pes-
soas se proponham colaborar na realização dos fins».

No artigo 11.º, n.º 5, no fim da frase, acrescentar «mediante au-
diência obrigatória do associado, salvo se este não comparecer após
a terceira convocatória».

No artigo 12.º, o n.º 3 foi eliminado.
No artigo 33.º, o n.º 2 foi eliminado.
No artigo 34.º, no n.º 2, acrescentar «ou não» no início da frase

«Haverá simultaneamente ou não igual ao número de suplentes».
No artigo 43.º, no n.º 2, acrescentar «ou não» no início da frase

«Haverá simultaneamente ou não igual número de suplentes».

31 de Janeiro de 2002. � O Notário, José Manuel Fernandes.
3000035930

MADREARTE � ASSOCIAÇÃO CULTURAL

Certifico que, por escritura de 21 de Fevereiro de 2002, lavrada
a fl. 97, do livro de notas n.º 152-B, do 25.º cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída uma Associação, com a denominação em
epígrafe, que durará por tempo indeterminado, sem fins lucrativos.

A Associação tem sede na Rua das Madres, 94, em Lisboa, po-
dendo criar delegações ou outras formas locais de representação
onde entender conveniente.

A Associação tem por objecto:
a) Promoção de jovens artistas ligados às artes plásticas e

audiovisuais;
b) Incentivar a colaboração entre artistas com o fim de organi-

zar projectos colectivos;
c) Ter uma forte vertente de inserção de obras de arte e eventos

culturais no ambiente e espaços públicos.
A Associação poderá colaborar, cooperar, filiar-se ou federar-se

com e em instituições nacionais ou estrangeiras que não prossigam
fins contrários aos seus e manterá as relações necessárias e sufi-
cientes com as instâncias governamentais e intergovernamentais,
nacionais e estrangeiras relacionadas com os fins e objectivos que
prossegue.

Para obter a qualidade de associado é necessário preencher o
impresso próprio, pagar a jóia de inscrição e obter a aprovação da
direcção.

Os associados que, de alguma forma, violem os estatutos, regu-
lamentos ou deliberações dos órgãos sociais, ficam sujeitos às se-
guintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão de direitos por período de 15 dias a um ano; e
c) Expulsão.

25 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000035951

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DO LAU

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 26 de Setembro
corrente, lavrada de fl. 39 a fl. 41, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 418-C, do 1.º Cartório Notarial de Setúbal, foi cons-
tituída uma Associação, com a firma em epígrafe, com sede no sítio
do Lau, freguesia e concelho de Palmela, que durará por tempo
indeterminado e tem por fim: o apoio a crianças e jovens, à famí-
lia, à integração social e à protecção dos cidadãos na velhice e
invalidez e em todas as situações de falta ou diminuição de meios
de subsistência ou de capacidade para o trabalho e o seu âmbito
de acção abrange a freguesia e concelho de Palmela.

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

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

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

donativos, dêem contribuição especialmente relevante para a reali-
zação dos fins da instituição, como tal reconhecida e proclamada
pela assembleia geral;

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

A qualidade de associado, prova-se pela inscrição no livro res-
pectivo que a Associação, obrigatoriamente possuirá.

Perdem a qualidade de associados:
1 � a) Os que pedirem a sua exoneração;
b) Os que deixarem de pagar as suas quotas durante três meses;
c) Os que forem demitidos nos termos do n.º 2 do artigo 11.º
2 � No caso previsto na alínea b) do número anterior conside-

ra-se eliminado o sócio que tenha sido notificado pela direcção para
efectuar o pagamento das quotas em atraso, o não faça no prazo
de 30 dias.

26 de Setembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Castelo Bal-
sa Lino da Costa. 3000035940

ASSOCIAÇÃO SOCIAL E PEDAGÓGICA PRO FUTURA

Certifico que, por escritura de 23 de Janeiro do ano de 2002,
lavrada a fl. 14, do livro de notas para escrituras diversas n.º 115-
G, do Cartório Notarial de Portimão, foi constituída a Associação,
com a denominação de Associação Social e Pedagógica, Pro Futu-
ra, com sede na Casa Triângulo, Vale da Azinhaga, na freguesia
de Ferragudo, concelho de Lagoa.

A presente Associação é uma instituição altruísta, sem finalida-
des lucrativas e tem como objecto a promoção e organização so-
cial e emocional de tempos livres, desporto e acção pedagógica.

Podem ser membros da Associação, qualquer pessoa que nela se
inscreva e respeite as normas dos estatutos e seja admitida depois
de deliberação da direcção.

Perdem a qualidade de associados os que:
a) Não cumprirem os deveres de associados ou que lesarem gra-

vemente os interesses da Associação;
b) Falecerem;
c) Solicitarem por escrito a sua exoneração de associados.
Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia e de uma

quota de montante a estabelecer em assembleia geral.
Para efeitos da exclusão de associado, a direcção participar ao

mesmo por escrito, a deliberação tomada; em caso de recurso este
será apreciado em assembleia geral.

Conferida, vai conforme.

23 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Ilídio da Conceição Guer-
reiro Poucochinho. 3000018001



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 95 � 23 de Abril de 20028626-(8)

ASSOCIAÇÃO DO DIVINO SALVADOR DE LOUREDO

Certifico, narrativamente, que, nos termos do n.º 1, do artigo 4.º,
do Decreto-Lei n.º 594/74, de 7 de Novembro, com a redacção que
lhe foi dada pelo artigo único do Decreto-Lei n.º 71/77, de 25 de
Fevereiro, por escritura outorgada a fl. 8, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 217-D, do Cartório Notarial de Póvoa de
Lanhoso, a cargo da notária, licenciada Maria Teresa Jácome de
Sousa Amorim Correia, foi constituída uma Associação, denomina-
da Associação do Divino Salvador de Louredo, sem fins lucrativos.

Sede social � lugar da Igreja, da freguesia de Louredo, do con-
celho de Póvoa de Lanhoso.

Fins � a Associação tem por objecto a organização de activi-
dades desportivas, culturais e recreativas.

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

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2001. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000019587

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO MARÍTIMO
DE SINES

Certifico que, por escritura de 17 de Janeiro do corrente ano,
lavrada a fl. 41, do livro n.º 161-F, do Cartório Notarial de Santia-
go do Cacém, foi constituída uma Associação, denominada Asso-
ciação de Moradores do Bairro Marítimo de Sines, com sede no
Bairro Marítimo, 26, na freguesia e concelho de Sines.

A Associação tem por objecto: a defesa e protecção dos interes-
ses do seus moradores; facultar e desenvolver a prática de activi-
dades culturais desportivas e outras que se julguem de interesse;
fomentar e desenvolver acções que permitam recrear e elevar o
nível de educação e cultura dos seus associados.

Podem ser associados todas as pessoas que reúnam os requisitos
exigidos pela lei e regulamento.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
3000011632

SERRA DO AÇOR � ASSOCIAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Constituição de associação

Certifico que, por escritura pública de 22 de Março de 1995,
lavrada de fls.15 v.º a fl. 30 v.º, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 18, do notário privativo da Câmara Municipal de
Arganil, foi constituída uma Associação, com a denominação de
Serra do Açor � Associação de Desenvolvimento Regional, com
o número de identificação de pessoa colectiva 503508780, sem fins
lucrativos e por tempo indeterminado, tendo como área de actua-
ção os concelhos de Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra, Oliveira
do Hospital, Tábua e Penacova, sendo a sua sede em Arganil.

Esta Associação, fica a reger-se pelas cláusulas contidas nos es-
tatutos constantes de um documento complementar elaborado em
conformidade com a lei notarial, alterados por escritura pública de
11 de Julho de 2000, lavrada de fls. 49 v.º a  fl. 56 v.º, do livro de
notas para escrituras diversas n.º 20, do notário privativo da Câmara
Municipal de Arganil, documento esse que se dá por inteiramente
reproduzido como parte integrante do teor desta escritura.

Estatutos

CAPITULO I
ARTIGO 1.º

Constituição, designação, natureza, sede e duração

1 � É constituída uma associação de desenvolvimento, sem fins
lucrativos, por tempo indeterminado, denominada Serra do Açor �
Associação de Desenvolvimento Regional, adiante designada por
Associação, que se rege pelos presentes estatutos e pelas disposi-
ções legais aplicáveis.

2 � A Associação tem a sua sede em Arganil, podendo, por
deliberação da assembleia geral, ser transferida para outro conce-
lho da área da Associação.

3 � São criadas, por aprovação da assembleia geral, delegações
nas sedes dos municípios associados.

4 � A Associação poderá filiar-se em organismos nacionais ou
internacionais com objecto afim.

5 � A Associação tem por área de actuação, os concelhos de
Arganil, Góis, Pampilhosa da Serra, Oliveira do Hospital, Tábua e
Penacova.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � Constitui objecto da Associação:
1.1 � A promoção de desenvolvimento global e equilibrado na

área de actuação da Associação, através de uma integração adequa-
da com os espaços e entidades de âmbito regional, nacional e in-
ternacional, mediante o apoio e dinamização às actividades produ-
tivas, na área dos recursos humanos, do turismo e do património
arquitectónico, paisagístico e cultural;

1.2 � A Associação tem ainda por objecto a promoção de estu-
dos, da investigação e da actuação no âmbito do desenvolvimento
local e regional em cooperação com todas as entidades públicas e
privadas que prossigam os mesmos fins;

1.3 � Para a realização do seu objecto, a Associação poderá
desenvolver designadamente, as seguintes actividades: 

a) Realizar estudos de análise e diagnóstico na área de influên-
cia da Associação;

b) Proporcionar aos seus associados e à população da área de
influência o acesso à documentação, bibliografia e toda a informa-
ção disponível sobre temas relacionados com a problemática do
desenvolvimento local e regional;

c) Suscitar e promover a reflexão, estudo e investigação sobre o
desenvolvimento e as suas problemáticas, envolvendo actores e
intervenientes no processo de desenvolvimento, através da realiza-
ção de seminários, colóquios, encontros e outras iniciativas;

d) Dinamizar, orientar e apoiar promotores de iniciativas econó-
micas, sociais (a luta contra a pobreza), culturais e artesanais;

e) Promover, acompanhar e apoiar programas de formação com
incidência ao nível do desenvolvimento local;

f) Apoiar e dinamizar a revitalização de organizações comunitá-
rias e associativas;

g) Promover o intercâmbio e cooperação com associações e or-
ganismos nacionais ou estrangeiros que prossigam os mesmos ob-
jectivos;

h) Implementar projectos enquadrados em processos de desenvol-
vimento;

i) Responder directamente ou através de consultadoria a presta-
ção de serviços relevantes para a prossecução dos seus fins.

CAPITULO II

Dos associados

ARTIGO 3.º

Categoria dos associados

1 � A Associação será constituída por membros fundadores,
membros efectivos e membros honorários.

ARTIGO 4.º

Dos fundadores, efectivos e honorários

1 � São fundadores os associados outorgantes da escritura de
constituição da Associação.

2 � Poderão ser admitidos como associados efectivos, as pes-
soas singulares ou colectivas desde que comunguem dos objectivos
desta Associação e que intervenham de um modo activo nos pro-
cessos de desenvolvimento local, que sejam admitidos pela
Assembleia Geral sob proposta de três associados ou da direcção.

ARTIGO 5.º

Direito dos associados

1 � Constituem direitos dos associados fundadores e efectivos:
a) Auferir dos benefícios da actividade da Associação;
b) Apresentar propostas e sugestões reputadas úteis ou necessá-

rias à prossecução dos objectivos estatuários;
c) Exercer os direitos previstos nestes estatutos e nos regulamen-

tos internos da Associação;
d) Solicitar todos os esclarecimentos sobre o funcionamento da

Associação;
e) Participar nas actividades da Associação;
f) Propôr alterações aos estatutos;
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g) Propôr novos associados, nos termos destes estatutos;
h) Eleger e ser eleito para os corpos sociais da Associação, nos

termos dos presentes estatutos;
i) Propôr a assembleia eleitoral, lista para os corpos sociais, que

deverão ser subscritos pelo menos por cinco associados.
2 � Os associados honorários, consultores e os sócios fundado-

res que sejam organismos ou departamentos estatais ou entidades
de direito público têm os mesmos direitos dos associados efectivos,
com excepção dos referidos na alínea f) e h) do n.º 1 deste artigo.

ARTIGO 6.º

Deveres dos associados

1 � Constituem deveres dos associados fundadores e efectivos:
a) Desempenhar os cargos para que foram eleitos ou designados;
b) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais estatuárias e re-

gulamentares, bem como as deliberações dos órgãos da Associação;
c) Participar nas despesas da Associação, mediante o pagamen-

to de jóia inicial de 49,88 � e quotas a fixar pela assembleia geral;
d) Prestar à Associação toda a colaboração necessária para a

prossecução da sua actividade;
e) Zelar pelo bom nome e engrandecimento da Associação.
2 � Os associados honorários, consultores e os sócios fundado-

res, que sejam organismos ou departamentos estatais ou entidades
de direito público, têm os mesmos deveres com excepção das
alíneas a) e c).

ARTIGO 7.º

Representação das pessoas colectivas associadas

Os associados, pessoas colectivas, far-se-ão representar em to-
dos os órgãos sociais da Associação pelos legais representantes,
pelos substitutos legais destes nos respectivos órgãos ou, pon-
tualmente, por outros agentes dos respectivos órgãos por eles de-
signados.

ARTIGO 8.º

Abandono ou perda de qualidade de associado

1 � A demissão de qualquer dos membros da Associação, só
poderá verificar-se após comunicação nesse sentido à mesa da
assembleia geral, com pelo menos, três meses de antecedência.
Nesse período, mantém-se as obrigações, direitos e deveres do as-
sociado.

2 � Perde a qualidade de associado qualquer membro que dei-
xe de prosseguir os objectivos da Associação e ou tenha praticado
actos contrários aos objectivos desta, ou susceptíveis de afectar
gravemente o seu prestígio.

3 � A suspensão ou exclusão será decidida em reunião da di-
recção, por maioria de quatro quintos. Desta decisão cabe recurso
para a assembleia geral.

4 � Em caso de demissão ou perda de qualidade de um asso-
ciado que integre um órgão social da Associação, este será substi-
tuído em reunião da assembleia geral.

CAPITULO III
Orgânica e funcionamento

ARTIGO 9.º

Órgãos

1 � São órgãos sociais desta Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho de fundadores.
2 � Constituí outro órgão da Associação: 
a) A comissão de acompanhamento e avaliação.

ARTIGO 10.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Associação e as
suas deliberações, tomadas nos termos legais e estatuários, são
obrigatórias para os restantes órgãos da Associação e para todos os
associados.

2 � A assembleia geral é constituída por todos os membros da
Associação no pleno gozo dos seus direitos.

3 � Os membros honorários e consultores podem participar na
assembleia geral, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Competências da assembleia geral

1 � A assembleia geral pode deliberar sobre todos os assuntos
sujeitos à sua apreciação, competindo-lhe nomeadamente:

a) Eleger ou substituir, por escrutínio secreto em lista
plurinominal, os órgãos sociais da Associação, mesa da assembleia
geral, direcção e conselho fiscal;

b) Deliberar sobre as alterações aos presentes estatutos e sobre
a dissolução da Associação;

c) Aprovar anualmente o relatório e contas, os orçamentos e pla-
nos de actividades, apresentadas pela direcção;

d) Fixar, sob proposta da direcção, o quantitativo das quotas e
alteração do montante da jóia;

e) Definir as linhas de orientação da Associação no que toca à
prossecução dos seus objectivos;

f) Apreciar o recurso da expulsão ou suspensão decidida pela
direcção. A decisão de expulsão ou suspensão de um dos associa-
dos será anulada com o voto favorável de dois terços dos associa-
dos presentes na assembleia geral;

g) Determinar a dissolução da Associação, de acordo com as
disposições previstas no artigo 23.º destes estatutos;

h) Deliberar sobre a admissão de novos associados mediante
proposta da direcção;

i) Aprovar o regulamento interno, sob proposta da direcção;
j) Destituir a direcção e ou conselho fiscal com os votos de dois

terços dos associados presentes;
l) Aprovar a transferência, abertura de delegação, bem como o

seu regime de funcionamento e de gestão, mediante proposta da
direcção e parecer favorável do conselho de fundadores e voto fa-
vorável de dois terços dos associados presentes;

m) Aprovar a composição da comissão de acompanhamento e
avaliação, proposta pela direcção;

n) Aprovar a adesão da Associação e outras instituições de cariz
associativo;

o) Substituir elementos que perderam a qualidade de associados
ou que abandonaram a Associação e que compunham alguns dos
órgãos sociais da Associação;

p) Deliberar sobre a contratação de empréstimos, oneração de
imóveis pertencentes ao seu património e a avaliação de donativos,
doações ou legados à Associação.

ARTIGO 12.º

Funcionamento da assembleia geral

1 � Os trabalhos da assembleia geral são orientados pela mesa,
constituída por um presidente e dois secretários (primeiro-secretá-
rio e segundo-secretário), eleitos pela assembleia geral de entre os
seus membros, com direito a voto por escrutínio secreto.

2 � Nas faltas e impedimentos do presidente, o primeiro-secre-
tário substituí-lo-á.

3 � A assembleia geral reúne ordinariamente duas vezes por ano,
em Junho e Dezembro, e extraordinariamente, sempre que para tal
for convocada pela direcção, pelo conselho fiscal ou por um quar-
to dos associados, dirigindo o pedido ao presidente da mesa da
assembleia geral.

4 � Quando a direcção, conselho fiscal ou um quarto dos asso-
ciados, solicitarem uma reunião extraordinária, o presidente da mesa
da assembleia geral terá de a convocar, obrigatoriamente, no pra-
zo máximo de dez dias, devendo a convocatória conter a ordem de
trabalhos da assembleia, bem como o dia, hora e local da reunião.

5 � A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocatória,
desde que estejam presentes, pelo menos, metade mais um dos seus
associados.

6 � Não se verificando as condições do número anterior, a
assembleia geral reunirá em segunda convocatória, uma hora após
a hora marcada, com qualquer número de associados.

7 � É permitido o voto por correspondência, através de carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, apenas para os
efeitos eleitorais e desde que seja assegurado o respectivo sigilo.

8 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta de votos dos associados presentes, com direito a
voto, com excepção das previstas das alíneas f), j), i) do artigo 11.º,
n.os 2 e 3 do artigo 24.º e do n.º 1 do artigo 23.º destes estatutos.

9 � Cada associado fundador e efectivo tem direito a um voto.

ARTIGO 13.º

Convocatória e ordem de trabalho

1 � A convocatória para qualquer assembleia geral deverá ser
feita pelo presidente da mesa da assembleia geral, por meio de carta,
com a antecedência mínima de dez dias, na qual se indicará a data,
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a hora e o local da reunião, bem como a respectiva ordem de tra-
balhos.

2 � Nas reuniões a que se refere o número anterior, não pode-
rão ser tomadas deliberações sobre matérias estranhas à ordem de
trabalhos, salvo se três quartos dos associados presentes, com di-
reito a voto, concordarem com as alterações propostas.

3 � A alteração dos estatutos e a destituição dos órgãos sociais,
só poderão ser efectuadas em assembleia geral extraordinária, para
esse efeito expressamente convocada, e exigem o voto favorável de
três quartos do número de associados presentes.

ARTIGO 14.º

Constituição e funcionamento da direcção

1 � A direcção é o órgão de administração e representação da
Associação.

2 � A direcção é constituída por um presidente, um vice-presi-
dente e cinco vogais, eleitos por escrutínio secreto.

3 � Da direcção farão parte, obrigatoriamente, as seis câmaras
municipais associadas, cabendo a duas câmaras municipais os car-
gos de presidente e vice-presidente.

4 � O presidente, nas suas faltas e impedimentos, será substi-
tuído pelo vice-presidente ou por um dos vogais expressamente
designado para o efeito.

5 � O mandato dos membros da direcção é de quatro anos,
coincidindo assim com o mandato autárquico.

6 � Os sete elementos da direcção deverão representar
equitativamente os espaços geográficos abrangidos pela Associação.

7 � A direcção reunirá em sessão ordinária uma vez por mês e
extraordinariamente sempre que para tal seja convocada pelo pre-
sidente ou pela maioria simples dos seus membros.

8 � As reuniões da direcção serão convocadas com, pelo me-
nos, dois dias úteis de antecedência, por meio de carta ou telefax,
indicando-se a data, hora e local da reunião, bem como a respecti-
va ordem de trabalhos.

9 � As deliberações da direcção são tomadas por maioria sim-
ples, tendo o presidente voto de qualidade. Exceptua-se o previsto
no n.º 3 do artigo 8.º

10 � Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as
assinaturas de dois membros da direcção, sendo um deles o seu
presidente ou, no seu impedimento, o seu substituto expresso.

ARTIGO 15.º

Competências da direcção

1 � Compete à direcção exercer todos os poderes necessários à
prossecução dos fins da Associação e designadamente:

a) Representar a Associação em juízo e fora dele, podendo a
direcção, quando entender, delegar essa representação;

b) Criar, organizar e dirigir os serviços da Associação;
c) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias;
d) Definir, orientar e fazer executar a actividade da Associação,

de acordo com o plano de actividades e linhas gerais traçadas e
aprovadas pela assembleia geral;

e) Apresentar à assembleia geral o plano de actividades, o orça-
mento, o relatório e contas, bem como as propostas que entenda
necessárias para a boa prossecução dos fins da Associação;

f) Dar resposta atempada a todos os assuntos apresentados pelos
associados, que caibam no âmbito destes estatutos;

g) Em geral, praticar todos os actos convenientes para a prosse-
cução dos fins da Associação;

h) Propor a atribuição da categoria de associados honorários;
i) Propor o estabelecimento de delegações e as suas condições

de funcionamento e gestão;
j) Propor à assembleia geral os elementos para comporem a co-

missão de acompanhamento e avaliação;
l) Estabelecer protocolos de colaboração com outras entidades;
m) Propor à assembleia geral a fixação da alteração do quantita-

tivo da jóia e quotas dos associados;
n) Propor à assembleia geral a admissão de novos sócios efecti-

vos;
o) Propor, antes do final do seu mandato, lista para os corpos

sociais da Associação e submeter a sufrágio à assembleia eleitoral.
2 � Compete em especial ao presidente:
a) Convocar e dirigir as reuniões da direcção;
b) Decidir, em caso de empate, exercendo voto de qualidade;
c) Assinar ou fazer assinar, no seu impedimento, por um seu

substituto expresso, os documentos que obriguem a Associação;
d) Representar ou fazer representar a Associação em juízo e fora

dele.

ARTIGO 16.º

Do conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é o órgão da fiscalização e controle da
Associação, sendo constituído por um presidente e dois vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal, designadamente:
a) Examinar, quando julgue conveniente, a escrita e documenta-

ção da Associação;
b) Elaborar, relativamente a cada exercício, parecer sobre o rela-

tório e contas, plano de actividades e orçamento do ano seguinte;
c) Verificar o cumprimento dos estatutos e da lei.
3 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente, pelo menos uma

vez por semestre e extraordinariamente, sempre que para tal seja
convocado pelo seu presidente, a requerimento da direcção ou da
assembleia geral.

4 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maio-
ria simples dos votos, tendo o seu presidente voto de qualidade.

5 � A pedido da direcção, o conselho fiscal pode assistir às
reuniões desta.

ARTIGO 17.º

Constituição e funcionamento da comissão de avaliação
e acompanhamento

1 � Este órgão é constituído por quatro a seis elementos asso-
ciados ou não associados, de reconhecido mérito na área do desen-
volvimento local e regional, representando ou não instituições locais
ou regionais, aprovadas em assembleia geral, sob proposta da direcção.

2 � Esta comissão reunirá ordinariamente semestralmente e de
acordo com o regulamento próprio e extraordinariamente sempre que
a direcção o solicite.

ARTIGO 18.º

Competências da comissão de acompanhamento e avaliação

1 � Avaliar as estratégias definidas no plano de actividades, face
aos resultados propostos e previstos pela Associação.

2 � Apoiar e acompanhar todas as actividades da Associação.
3 � Avaliar o trabalho desenvolvido pela Associação num rela-

tório anual.
ARTIGO 19.º

Constituição e funções do conselho de fundadores

1 � Este órgão será constituído por todos os sócios que outor-
garem a escritura da Associação.

2 � Compete ao conselho de fundadores apresentar no final de
cada mandato uma lista para os corpos sociais, sempre que se ve-
rifique ausência de listas.

3 � Ajudar a encontrar as soluções para todas as crises directivas
que porventura venham a surgir.

4 � Apoiar e acompanhar todas as actividades da Associação.
5 � Dar parecer sobre a transferência e abertura de delegações,

bem como do seu regime de funcionamento e gestão.

ARTIGO 20.º

Disposições gerais

1 � O mandato da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal é de quatro anos.

2 � Os cargos sociais são exercidos, pessoal e gratuitamente.
3 � Nenhum dos associados pode ser eleito para mais do que

um dos órgãos da Associação, simultaneamente.
4 � A mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal

funcionarão de acordo com o seu próprio regimento.

ARTIGO 21.º

Do funcionamento

1 � A Associação disporá de um quadro permanente de pessoal.
2 � Todos os especialistas, eventualmente contratados, depen-

dem directamente da direcção, que poderá nomear um responsável,
como coordenador do projecto ou estudo em causa.

ARTIGO 22.º

Exercício anual

O exercício anual corresponde ao ano civil.

ARTIGO 23.º

Património e fundos

1 � Constituem receitas da Associação:
a) As quotas e jóias fixadas pela assembleia geral;
b) As contribuições extraordinárias;
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c) Quaisquer subvenções e quaisquer proveitos, fundos, donativos
ou legados que lhe venham a ser atribuídos;

d) As quantias cobradas por serviços prestados;
e) O produtos de empréstimos contraídos junto de entidades au-

torizadas à concessão de crédito;
f) As quantias provenientes da venda de produtos ou de quais-

quer outros bens do seu património próprio;
g) As participações regulares anuais dos municípios associados,

através dos orçamentos das respectivas câmaras municipais;
h) Quaisquer outras receitas permitidas por lei [anterior alínea g)].
2 � Constituem património da Associação todos os equipamen-

tos adquiridos ou a adquirir pela mesma.

CAPÍTULO IV

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 24.º

Dissolução

1 � A Associação só poderá ser dissolvida por deliberação da
maioria de três quartos de todos os associados, reunidos em ses-
são extraordinária expressamente convocada para o efeito.

2 � Na assembleia que decide a dissolução, será nomeada uma
comissão liquidatária que, salvo deliberação da assembleia geral em
contrário, será constituída pelos membros da direcção e conselho
fiscal em exercício.

3 � Esta comissão liquidatária procederá à liquidação do patri-
mónio da Associação, distribuindo os fundos pertencentes à mes-
ma depois da realização do activo e pagamento do passivo, rever-
tendo o património remanescente para os respectivos municípios.

ARTIGO 25.º

Foro competente

No caso de litígio, todas as questões serão decididas no foro da
comarca da sede da Associação.

Conforme o original.

25 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000034395

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA LEZÍRIA

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro corrente, exarada
de fl. 46 a fl. 46 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 203-B, do Cartório Notarial do Entroncamento, a cargo do no-
tário, licenciado Manuel José Marques Montargil, foi constituída
uma Associação, com a denominação de Associação de Caçadores
da Lezíria, tem a sua sede no lugar e freguesia de Vale de Cava-
los, concelho de Chamusca, durará por tempo indeterminado a partir
da data da escritura, da qual são associados efectivos todos os in-
divíduos que pratiquem habitualmente o exercício de caça, ter por
objecto preservar o meio ambiente, designadamente, as espécies
cinegéticas; proporcionar aos seus associados todas as condições
necessárias ao exercício da caça, do tiro e ainda ao treino de cães
de caça; e fomentar o aumento da densidade das diversas espécies
cinegéticas, tendo como órgãos sociais, a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal.

Está conforme.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria
Manuela Nunes Pimenta. 3000001565

CLUBE «OS GUARDA-RIOS» � AMBIENTE E MONTANHA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 104 a
fl. 104 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 194-E, do 2.º Cartó-
rio Notarial de Guimarães, a cargo do notário, licenciado Carlos
Manuel Forte Ribeiro Tavares, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, denominada Clube «Os Guarda-Rios» � Ambien-
te e Montanha, com sede no Bairro de Leão XIII, 28, freguesia da
Costa, cidade de Guimarães, tendo por objecto a ocupação de tem-
pos livres de jovens no âmbito da protecção ambiental e
montanhismo.

Podem ser associados quaisquer pessoas singulares ou colectivas,
havendo quatro categorias de associados: fundadores, efectivos,
beneméritos e honorários.

Só os associados efectivos, no pleno gozo dos seus direitos, têm
direito a voto nas assembleias gerais e podem ser eleitos para os
corpos gerentes da associação.

Os associados efectivos pagarão uma quota mensal, cujo valor e
respectivas actualizações serão estabelecidos pela assembleia geral.

Está conforme.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, Luís Fernando
Ribeiro Dalot. 3000028657

CHAVES FUTSAL CLUBE

Certifico que, por escritura de 25 de Fevereiro de 2002, lavrada
a fls. 93 e seguintes, do livro n.º 868-A, do Cartório Notarial de
Montalegre, a cargo do primeiro-ajudante, em exercício, Carlos
Alberto Diogo Martins, foi constituída uma associação, denomina-
da Chaves Futsal Clube, com sede no Pavilhão Municipal de Cha-
ves, freguesia de Santa Maria Maior, concelho de Chaves, a qual
tem como objectivo a actividade de clube de futsal, participação em
campeonatos nacionais de futsal, organizados pela Federação Por-
tuguesa de Futebol, e organização de eventos desportivos regionais,
para a qual cada associado contribuirá com uma quota inicial no
valor de 10 euros.

25 de Fevereiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Diogo Martins. 3000026764

ASSOCIAÇÃO DE DEFESA VEGETAL DO BARROSO

Certifico que, por escritura de 5 de Março de 2002, lavrada a
fls. 27 e seguintes, do livro n.º 869-A, do Cartório Notarial de
Montalegre, a cargo do primeiro-ajudante, em exercício, Carlos
Alberto Diogo Martins, foram alterados os estatutos da Associação,
denominada Associação de Defesa Vegetal do Barroso, com sede na
freguesia e concelho de Montalegre, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 6.º,
7.º alíneas a) e c), 14.º n.º 1, 21.º n.º 1, 23.º e 25.º alíneas a), b) e c).

Está conforme.

5 de Março de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
Diogo Martins. 3000030214

ASSOCIAÇÃO DE PESCA DESPORTIVA DA DAMAIA

Certifico que, por escritura de 20 de Fevereiro do corrente ano,
lavrada de fl. 40 a fl. 40 v.º, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 535-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notá-
rio Carlos Manuel da Silva Almeida, foi constituída uma Associa-
ção, com a denominação de Associação de Pesca Desportiva da
Damaia, por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com sede
na Rua de Mouzinho de Albuquerque, 41, rés-do-chão, esquerdo,
freguesia da Damaia, concelho da Amadora, que tem por objecto
promover e desenvolver a prática de pesca desportiva e estimular
a recreação e o convívio entre os seus associados.

A Associação tem duas categorias de associados: efectivos e
honorários.

São associados efectivos, as pessoas singulares ou colectivas que,
mediante pedido de inscrição dirigido à direcção, como tal sejam
admitidos e que colaboram na prossecução dos fins da Associação,
concorrendo com o pagamento de uma jóia inicial e de quotas, de
montante a estabelecer por deliberação da assembleia geral.

São associados honorários, todos os que por serviços relevantes
à Associação, como tal sejam nomeados pela assembleia geral, es-
tando isentos do pagamento de quotas e de jóia inicial.

A perda da qualidade de associado, é apreciada em reunião da
direcção e decidida por unanimidade, podendo o associado recorrer
para a assembleia geral, desde que apoiado por cinco associados.

Vai conforme.

20 de Fevereiro de 2002. � O Escriturário Superior, (Assinatu-
ra ilegível.) 3000035475

ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DO CONCELHO DE MAFRA

Certifico que, por escritura de 11 de Julho de 2001, exarada a
fls. 48 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 325-
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F, do Cartório Notarial de Mafra, a cargo da notária, licenciada
Arlete da Encarnação Marques Farto, foi constituída uma Associa-
ção, sem fins lucrativos, com a denominação de Associação dos
Diabéticos do Concelho de Mafra, com sede no Largo da Liga dos
Combatentes, Quinta do Gervásio, vila, freguesia e concelho de
Mafra, tem por fim a luta contra a diabetes no concelho de Mafra.

Podem ser associados todas as pessoas singulares de maior ida-
de, e as pessoas colectivas de qualquer natureza.

Os associados que, não cumprindo os seus deveres, concorram
para o descrédito da Associação e os que devam um ano de quo-
tas e não satisfaçam até 31 de Janeiro do ano seguinte à anuidade
em dívida, após aviso em carta registada, serão suspensos pela di-
recção até à próxima assembleia geral, que decidirá a sua demissão.

Conferido, está conforme, não havendo nada que restrinja, omi-
ta, amplie, modifique ou condicione o que foi certificado.

11 de Julho de 2001. � A Notária, Arlete da Encarnação Mar-
ques Farto. 3000035289

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE BIOLOGIA VEGETAL
E AGRO-INDUSTRIAL

Certifico que, por escritura de 29 de Janeiro de 2002, lavrada de
fl. 82 a fl. 83, do livro de notas n.º 328-H, do 18.º Cartório Notarial
de Lisboa, a cargo da notária Gabriela Costa da Palma Martins, foi
constituída uma Associação, com a denominação de Associação
Portuguesa de Biologia Vegetal e Agro-Industrial, tem a sua sede
no Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro, Campus
Universitário, Aveiro, por tempo indeterminado.

A Associação tem por fim, nos termos do artigo 2.º dos estatutos:
a) Estudar, propor e organizar cursos, conferências, colóquios e

seminários, orientados para o desenvolvimento e divulgação de
conhecimentos respeitantes aos domínios de investigação e ensino
atrás referidos;

b) Promover a publicação de trabalhos de carácter científico, no
âmbito da sua actividade;

c) Intensificar o contacto com sociedades científicas nacionais e
estrangeiras a filiar-se em uniões internacionais afins;

d) Fazer-se representar em congressos e outras reuniões nacio-
nais e internacionais.

As condições de admissão são as seguintes: a admissão de sócios
efectivos é efectivada pelo conselho directivo, sob proposta subs-
crita por dois sócios efectivos, em pleno uso dos seus direitos, su-
jeita a ratificação pela assembleia geral.

São expulsos os associados que: a exclusão de sócios efectivos
é efectivada por desistência voluntária, por falta de pagamento de
quota ou por comportamento grave ou culposo que prejudique o
bom funcionamento da Associação.

30 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000018029

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA SENHORA
DOS CAMPOS (COLÓNIA AGRÍCOLA)

Certifico que, por escritura desta data, lavrada de fl. 28 a
fl. 28 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 148-E, do
Cartório Notarial de Ílhavo, a cargo da notária, licenciada Maria
Helena de Matos Ferreira, foi constituída uma Associação, com a
denominação em epígrafe, com sede na Senhora dos Campos (Co-
lónia Agrícola), freguesia de Ílhavo (São Salvador), concelho de
Ílhavo, que tem como principal objecto a prossecução e defesa de
interesses colectivos e comuns dos seus habitantes, nomeadamen-
te, de desenvolvimento e apoio social, cultural, desportivo, cívico,
habitacional, defesa dos espaços verdes e ambiente ou outros que
contribuam para a promoção social, económica e cultural da popu-
lação.

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

Serão admitidos como sócios, todos os moradores da área geo-
gráfica da Colónia Agrícola, desde que reunam os requisitos indis-
pensáveis ao espírito associativo e no respeito pelos estatutos.

Está conforme.

19 de Fevereiro de 2002. � A Notária, Maria Helena de Matos
Ferreira. 3000028704

ASSOCIAÇÃO DOS COMPROPRIETÁRIOS DO LAU

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2001, exarada de
fl. 74 a fl. 75, do livro de notas para escrituras diversas n.º 165-F,
do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da licenciada
Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, notária do respectivo
Cartório, foi constituída a Associação, denominada Associação dos
Comproprietários do Lau, com sede no lugar do Lau, freguesia e
concelho de Palmela, e tem por objecto: criar as indispensáveis
condições para junto das autoridades competentes e em represen-
tação dos seus associados, se proceder à urbanização do lugar do
Lau.

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

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão, constarão de um regulamento geral
interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva competência
da assembleia geral.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000056386

ASSOCIAÇÃO DOS COMPROPRIETÁRIOS
DO PINHEIRO RAMUDO

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2001, exarada de
fl. 72 a fl. 73 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 165-
F, do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da licencia-
da Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, notária do referido
Cartório, foi constituída a Associação, denominada Associação dos
Comproprietários do Pinheiro Ramudo, com sede no lugar do Lau,
freguesia e concelho de Palmela, e tem por objecto: criar as indis-
pensáveis condições para junto das autoridades competentes e em
representação dos seus associados, se proceder à urbanização do
Pinheiro Ramudo.

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

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão, constarão de um regulamento geral
interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva competência
da assembleia geral.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000056388

ASSOCIAÇÃO DOS COMPROPRIETÁRIOS DOS ARRAIADOS

Certifico que, por escritura de 8 de Junho de 2001, exarado de
fl. 70 a fl. 71, do livro de notas para escrituras diversas n.º 165-F,
do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da licenciada
Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, notária do referido
Cartório, foi constituída a Associação, denominada Associação dos
Comproprietários dos Arraiados, com sede na Rua da Alegria,
Arraiados, freguesia do Pinhal Novo, concelho de Palmela, e tem
por objecto: criar as indispensáveis condições para junto das auto-
ridades competentes e em representação dos seus associados, se
proceder à urbanização da Quinta da Alegria.

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

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão, constarão de um regulamento geral
interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva competência
da assembleia geral.

Está conforme.

8 de Junho de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000056389

CENTRO SOCIAL DE RIBEIRA DE FRADES

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 113 a fl. 114,
do livro de notas n.º 521-C, do 3.º Cartório Notarial de Coimbra,
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a cargo da notária Maria Olímpia Correia Colaço, procedeu-se à
alteração parcial de estatutos da associação, quanto á sua denomi-
nação e objecto, a qual foi constituída por escritura de 25 de Ju-
nho de 1984, lavrada a fl. 47, do livro de notas n.º 38-B, do 4.º
Cartório Notarial de Coimbra, e que passa a adoptar a designação
de Centro Social, Desporto e Cultura de Ribeira de Frades, e o seu
objecto para associação, desportiva, cultural e recreativa, sem fins
lucrativos; e

Que, em consequência, a cláusula 1.ª dos seus estatutos, passa a
ter a seguinte redacção:

1.ª

A associação Centro Social, Desporto e Cultura de Ribeira de
Frades, tem por objecto: associação desportiva, cultural e recreati-
va, sem fins lucrativos, é por tempo indeterminado e tem a sua sede
na povoação e freguesia de Ribeira de Frades, concelho de
Coimbra.

Está conforme o original.

4 de Março de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000035538

L. L. A. � LIGA LUSO-ANGOLANA

Certifico que, por escritura de 15 de Janeiro de 2002, lavrada de
fl. 46 a fl. 46 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 168-F,
do Cartório Notarial de Alenquer, a cargo da notária, licenciada Ma-
ria Filomena Valente Ferreira Marto, foi constituída a associação,
denominada L. L. A. � Liga Luso-Angolada, com sede na Aveni-
da de Berna, 42, 2.º, na cidade de Lisboa.

Esta associação tem por objectivo, para além da prestação de
serviços e assistência a famílias carenciadas, trabalho específico
com crianças, ocupação dos tempos livres.

Estas acções são exercidas a nível nacional e internacional, para
os fins previstos na alínea b), do n.º 2, do artigo 10.º, do Decreto-
-Lei n.º 119/83, de 25 de Fevereiro.

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

Haverão três categorias de associados:
1) Sócio honorários: as pessoas que pelos seus méritos dêem

contribuição especialmente relevante para o prestígio da instituição;
2) Sócios fundadores: pessoas que, pela sua idoneidade, experi-

ência e sabedoria, contribuam para a realização dos objectivos da
instituição, exercendo a sua função como órgão consultivo e com-
prometendo-se a exercer � ou nomear para o efeito � todas as
funções deliberativas;

3) Sócios efectivos: as pessoas que se proponham colaborar na
realização dos fins da instituição, obrigando-se ao pagamento da
jóia e quota mensal, fixados pela assembleia geral.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção, os
acessores e o conselho fiscal.

A Notária, Maria Filomena Valente Ferreira Marto.
3000035188

LIONS CLUBE DE TORRES VEDRAS � OESTE

Certifico que, por escritura de 16 de Janeiro de 2002, lavrada a
fls. 15 e seguintes, do livro de notas n.º 180-E, do 2.º Cartório
Notarial de Torres Vedras, foi constituída a associação, com a de-
nominação em epígrafe, com sede na Praceta do Dr. Dias Sarreira,
3, 3.º, esquerdo, freguesia de São Pedro e Santiago, cidade e con-
celho de Torres Vedras, titular do cartão de pessoa colectiva n.º P-
504822292, durará por tempo indeterminado e tem por objecto criar
e fomentar um espírito de compreensão, incentivar o estudo e a
prática dos princípios de bem governar, e de elevada educação cí-
vica; interessar-se activamente pelo bem estar cívico, cultural, so-
cial e moral da comunidade.

Unir os clubes com laços de amizade, com companheirismo e
compreensão recíproca; empenhar-se na prossecução dos objectivos
da associação internacional e no cumprimento do Código de Ética
dos Lions.

Conferido, está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Carvalho e Silva. 3000018344

GRUPO DE CAÇADORES OS AMIGOS DO MONTE MAGRO

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 25 de Fevereiro
de 2002, lavrada a fl. 82, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 119-E, do 2.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo da
notária, licenciada Maria Fernanda Cordeiro Vicente, foi constitu-
ída uma associação, com a denominação de Grupo de Caçadores
Os Amigos do Monte Magro, com sede nesta cidade de Castelo
Branco, na Rua de Bartolomeu Dias, 4, e tem por objecto a defesa
dos interesses gerais dos caçadores associados, a promoção, pro-
tecção e desenvolvimento de actividades desportivas e culturais,
nomeadamente, caça e pesca.

Nos casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de
acordo com a legislação em vigor.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria de Lurdes Coe-
lho Marques. 3000038049

FAGRORURAL � FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES
AGRO-FLORESTAIS TRANSMONTANAS

Certifico que, por escritura lavrada no dia 17 de Janeiro de 2002,
exarada a fls. 61 e seguintes, do livro de notas n.º 89-D, do Cartó-
rio Notarial de Vila Pouca de Aguiar, foi constituída uma associa-
ção, denominada FAGRORURAL � Federação das Associações
Agro-Florestais Transmontanas, com sede na Rua do Marechal
Teixeira Rebelo, prédio dos Quinchosos, loja T, em Vila Real.

É de âmbito de Trás-os-Montes e Alto Douro e abrange ainda o
concelho de Amarante, tem como objecto a defesa e representação
dos interesses dos seus associados a todos os níveis, em matéria
relacionada com a agricultura, floresta, baldios e pecuária.

A FAGRORURAL é constituída por associações florestais, es-
truturas de coordenação de baldios e associações de desenvolvimen-
to rural, a nível local.

Podem ser associados as organizações que solicitem por escrito
e declarem aceitar os princípios e regras estabelecidas pela
FAGRORURAL.

Os órgãos da FAGRORURAL são: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal, sendo a eleição para estes órgãos sociais
trienal e sendo também permitida a reeleição.

Constituem receitas da FAGRORURAL, as quotas e jóias dos
associados, as contribuições extraordinárias, os subsídios, legados,
donativos e doações de quaisquer entidades públicas ou privadas e
ainda outras receitas provenientes da realização de iniciativas, para
a angariação de fundos ou rendimentos da FAGRORURAL,
designadamente, por prestação de serviços.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000018535

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DA ERMIDA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 8 a fl. 8 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 126-F, do 2.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo da notária Ana Paula de Sousa Luís,
foi constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe,
a qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje e tem a
sua sede na Praceta do Juncalinho, lote G, rés-do-chão, Amoreira,
freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais, e tem como objec-
to a exploração e fomento do exercício da caça.

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

Nada consta quanto à admissão dos associados.
Nada consta quanto à exoneração e exclusão de associados.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Solomé dos
Santos Paulo de Oliveira Nogueira. 3000030307

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL SENHORA DA PAZ

Certifico que, por escritura de 6 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fls. 20 v.º e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 164-A, do Cartório Notarial de Mealhada, a cargo da notária,
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licenciada Maria da Graça Toucedo Dias Ferrão, foi constituída por
tempo indeterminado uma Associação, denominada Associação
Recreativa e Cultural Senhora da Paz, com sede no lugar de Cardal,
da freguesia e concelho de Mealhada, a qual tem por objecto o
desenvolvimento, promoção e prática de actividades culturais, so-
ciais e desportivas.

Está conforme o original.

6 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
de Jesus Peixoto Oliveira. 3000019625

COMTACTO, ASSOCIAÇÃO CULTURAL,
RECREATIVA E AMBIENTAL

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 90 a fl. 90 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 132-G, do
Cartório Notarial de Vila Real, a cargo da notária, licenciada Ma-
ria José da Silva Lima, foi constituída uma Associação, com a de-
nominação em epígrafe, que tem a sua sede na Rua de Gonçalo
Cristóvão, 34, 3.º, direito, em Vila Real, com a sua duração por
tempo indeterminado.

Tem por fins: proporcionar e apoiar actividades no âmbito da
formação, cultura, recreação, educação e intercâmbio cultural que
se destinem especialmente a jovens, visando um desenvolvimento
pessoal ou em grupo são e credível; defender e preservar a quali-
dade de vida na região; colaborar com outras entidades, autarquias,
associações congéneres e empresas interessadas, mostrando-se re-
ceptiva a iniciativas da comunidade que potenciem os objectos
definidos pela Associação; tomar parte activa nas transformações
que decorrem na sociedade e fazer parte da linha da frente das
soluções.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal a
deliberar em assembleia geral.

São corpos gerentes: a assembleia geral, a direcção e o conselho
fiscal.

Está conforme.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000027468

ASSOCIAÇÃO DE APOIO ÀS FAMÍLIAS
DE FAZENDAS DE ALMEIRIM

Certifico que, por escritura de 3 de Janeiro de 2002, exarada a fls. 32 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 561-D, do Car-
tório Notarial de Almeirim, foram alterados os estatutos da pessoa co-
lectiva, com a denominação de Associação de Apoio às Famílias
de Fazendas de Almeirim, quanto aos artigos 21.º n.º 1, 28.º, 32.º
n.os 1, 2, 3 e 4.

A Associação tem a sua sede na freguesia de Fazendas de
Almeirim, à Rua do Infantário.

Está conforme o original e na parte omitida nada há em contrá-
rio ou além do que nesta se narra ou transcreve.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ema Maria
Antunes Osório Filipe. 3000011643

REAL ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DO PORTO

Certifico que, por escritura lavrada em 4 de Fevereiro de 2002,
exarada a fl. 140, do livro de notas para escrituras diversas n.º 33-B,
do 4.º Cartório Notarial do Porto, foram alterados totalmente os
estatutos da Associação, com a denominação em epígrafe e que se
vai regular, além de outras cláusulas, pelas seguintes:

Denominação: Real Associação Humanitária dos Bombeiros
Voluntários do Porto.

Sede: Rua de Rodrigues Sampaio, 153, no Porto.
Objecto:
a) A Associação é uma instituição de cariz marcadamente huma-

nitário, que tem como principal finalidade criar e manter um cor-
po de bombeiros voluntários, cuja função é a protecção de vidas e
bens, designadamente o socorro a incêndios, a náufragos, feridos
e transporte de doentes;

b) A Associação poderá desenvolver actividades no âmbito da
formação, da cultura e recreio do desporto e da saúde, para aper-
feiçoamento cultural, moral, físico e prestação de assistência mé-
dica aos seus associados, bem como prosseguir quaisquer outras
actividades de reconhecido interesse comunitário, no domínio da
solidariedade social.

Associados: a Associação tem três categorias de associados:
A) Efectivos;
B) Beneméritos;
C) Honorários.
a) São associados efectivos, as pessoas, singulares ou colectivas, que

contribuam para a prossecução dos fins da Associação, mediante o
pagamento de uma quota que poderá ser prestada mensal, trimes-
tral, semestral ou anualmente.

1) Tratando-se de menor, o pedido de admissão deve ser assina-
do por qualquer dos pais ou, na falta ou incapacidade de ambos,
do tutor ou curador, o qual tomará a responsabilidade pelo paga-
mento das quotas até o associado atingir a maioridade;

2) Os associados efectivos, ficam sujeitos ao pagamento da quota
mensal mínima a fixar pela assembleia geral.

b) Associados beneméritos são aqueles que, pelos serviços pres-
tados ou por dádivas feitas à Associação, mereçam da assembleia
geral, mediante proposta da direcção, tal distinção.

c) Associados honorários são as pessoas que, sendo ou não as-
sociados, como tal sejam proclamados pela assembleia geral, me-
diante proposta da direcção, em recompensa de serviços prestados
à Associação, de natureza relevante.

Admissão:
1) Podem ser associados efectivos, as pessoas colectivas legal-

mente constituídas e as pessoas singulares, que tenham bom com-
portamento moral e civil, que como tal sejam admitidos pela direc-
ção a pedido dos próprios e sob proposta de um sócio efectivo no
pleno gozo dos seus direitos sociais;

2) Não podem ser associados os funcionários remunerados pela
Associação.

Está conforme, declarando que na parte omitida, não há nada que
altere, prejudique ou restrinja as especificações legais da parte trans-
crita.

4 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Carolina Maria Marques
da Rocha Ruas. 3000033872

I. F. T. P. INSTITUTO DE FORMAÇÃO E TERAPÊUTICA
PSICANALÍTICA DO PORTO

Certifico que por escritura outorgada em 20 de Dezembro do ano
de 2001, exarada a fls. 30 e seguintes do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 290-B, do 1.º Cartório Notarial do Porto, foram
alterados os estatutos da associação denominada I. F. T. P. Institu-
to de Formação e Terapêutica Psicanalítica do Porto, com sede na
Rua de Júlio Dinis, 825, 4.º, esquerdo, desta cidade do Porto.

Está conforme.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000013164

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO DISTRITO DE ÉVORA

Certifico que a fl. 89 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 99-D do Cartório Notarial de Reguengos de Monsaraz, se en-
contra exarada uma escritura com data de hoje, pela qual foram
alterados os estatutos da associação com a denominação Associa-
ção de Municípios do Distrito de Évora, com sede em Évora.

Foram alterados.
O objecto: promover estudos e acções, elaborar e gerir projectos

e planos comuns nos domínios da cultura, do desporto, dos tem-
pos livres, da educação, da saúde, da segurança social, da informa-
ção do ordenamento do território, da defesa do meio ambiente, das
infra-estruturas e da gestão comum dos meios e recursos, com vis-
ta ao desenvolvimento económico, social e cultural das populações
do distrito; representar os municípios associados perante órgãos de
soberania, sem prejuízo da autonomia e da representação directa
daqueles.

Nos órgãos sociais: que são a assembleia intermunicipal e con-
selho de administração; o mandato da assembleia intermunicipal é
de quatro anos; o mandato do conselho de administração é de um
ano, prorrogável; a assembleia intermunicipal é composta por dois
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representantes de cada município associado; o conselho de admi-
nistração é composto por cinco representantes dos municípios as-
sociados.

As receitas da associação são constituídas por as contribuições
de cada município associado; tarifas e taxas; rendimento dos bens
próprios e o produto da sua alienação ou da constituição de direi-
tos sobre eles; dotações, subsídios ou comparticipações da admi-
nistração central, no âmbito ou ao abrigo da lei das finanças locais;
subsídios e comparticipações dos municípios associados; produto de
empréstimos; quaisquer outros rendimentos permitidos por lei.

18 de Fevereiro de 2002. � O Notário, Luís Germano Beato de
Oliveira Meruje. 3000022848

FAMP � FEDERAÇÃO DE AMIGOS DOS MUSEUS
DE PORTUGAL

Certifico que por escritura lavrada hoje de fl. 133 a fl. 134 do
livro de notas para escrituras diversas n.º 187-H, deste 1.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro
Belchior, foram alterados parcialmente os estatutos da associação
com denominação em epígrafe, com sede na Rua das Janelas Ver-
des, Lisboa.
Foram alterados os seguintes artigos dos estatutos: 1.º,
2.º, n.º 1 e n.º 2, 10.º, n.º 3, 17.º, n.º 3 e 18.º, n.º 3.

Nestes termos, a sede social situa-se na Calçada do Combro, 61,
1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene
Pires Pinto Ramos. 3000020513

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DO CONCELHO DE AROUCA

Certifico que por escritura de 5 de Março de 2002, lavrada de
fl. 100, a fl. 100 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 252-B do Cartório Notarial de Arouca, foram alterados os esta-
tutos da Associação Empresarial do Concelho de Arouca, pessoa
colectiva n.º 502552239, com sede na Praça de Brandão de Vas-
concelos, Arouca, alterando os seguintes artigos dos estatutos da
dita Associação que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 22.º

[...]
3 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre matérias estra-

nhas à ordem do dia, salvo se todos os associados comparecerem
à reunião e todos concordarem com o aditamento.

ARTIGO 33.º

A direcção eleita pela assembleia geral, é composta por um pre-
sidente, um vice-presidente, um 1.º secretário, um 2.º secretário e
um tesoureiro.

Conferido, está conforme.

5 de Março de 2002. � A Ajudante, Clara Ferreira Pedro.
3000033895

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA E RECREATIVA
DE VALVERDE

Certifico que por escritura de 22 de Fevereiro do ano de 2002,
lavrada de fl. 4 a fl. 7 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 34-D, no Cartório Notarial de Mogadouro, foi constituída uma
associação com a denominação Associação Cultural Desportiva e
Recreativa de Valverde, com sede na freguesia de Valverde, con-
celho de Mogadouro que tem por objecto a organização gestão de
actividades desportivas e promoção e realização de eventos cultu-
rais.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2002. � A Notária, (Assinatura ilegível.)
3000025626

HÓQUEI CLUBE DE SANTARÉM

Certifico que por escritura de 26 de Fevereiro de 2002, exarada
de fl. 99 a fl. 100 do livro de notas para escrituras diversas n.º 163-F
do 1.º Cartório Notarial de Santarém a cargo da notária, licenciada
Maria Cândida Filipe da Silva Neto Fernandes, foi constituída por
tempo indeterminado a associação denominada Hóquei Clube de
Santarém, com sede provisória no Casal do Pombo, lote 31, em
Portela das Padeiras, freguesia de São Salvador, concelho de
Santarém, que tem por objectivos:

O desenvolvimento desportivo, social e cultural e proporcionar
à população de Santarém, actividades desportivas, nomeadamente
através do ensino de patinagem a ambos os sexos, com o objecti-
vo da associação poder participar em competições nacionais e in-
ternacionais nas modalidades amadoras de hóquei em patins e
patinagem artística.

Podem ser sócios da associação todas as pessoas individuais ou
colectivas interessadas em participar nos fins previstos no artigo 1.º, e
que a lei o permita, e se comprometam a respeitar os estatutos e cum-
pram as obrigações sociais. O funcionamento interno, os direitos e
deveres dos elementos da associação, bem como as condições de ex-
clusão de associados, são estabelecidas por regulamento interno, cuja
aprovação e alteração é da competência da assembleia geral.

Está conforme o original.

26 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante Principal, Manuel Pi-
nhais Carreira. 3000033955

TRILHOS DO LIZ, CLUBE DE DESPORTOS DE EVASÃO
E LAZER

Certifico que por escritura de 1 de Fevereiro de 2002, lavrada
neste 1.º Cartório Notarial de Competência e Especialidade de
Leiria, a cargo do notário licenciado Diamantino Rodrigues Matias,
iniciada a fl. 85 no livro de notas para escrituras diversas n.º 26-A,
foi constituída uma associação com a denominação Trilhos do Liz,
Clube de Desportos de Evasão e Lazer, abreviadamente designada
como TLZ, com sede na Casa do Povo de Carvide, Rua do Tenente
Joaquim Duarte Alves, 303, na freguesia de Carvide, concelho de
Leiria, a qual tem como objecto: o desporto de evasão e lazer.

1 � Compõem o TLZ os sócios fundadores, efectivos e os ho-
norários.

2 � São sócios fundadores os que inicialmente outorgaram a
escritura pública da constituição do TLZ.

3 � São sócios efectivos os indivíduos que tendo aceite os es-
tatutos sejam admitidos como tal pela assembleia geral.

4 � São sócios honorários os indivíduos ou colectividades que
tenham prestado relevantes serviços em prol do clube, sendo essa
qualidade atribuída pela assembleia geral, sob proposta da direcção.
Não pagarão jóia ou quota e não têm direito a voto.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Alice
Rodrigues Gonçalves de Sá. 3000020824

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO

BÁSICO E JARDIM DE INFÂNCIA DE VITORINO DAS DONAS

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de
Vitorino das Donas congrega e representa os pais e encarregados
de educação dos alunos do Jardim de Infância e da Escola do 1.º
Ciclo do Ensino Básico, tem duração ilimitada e sede nas instala-
ções na referida Escola, podendo mudar para outro local por deci-
são da direcção, sujeita a ratificação posterior da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Associação tem como objectivos representar o interesse dos
pais e encarregados de educação no que concerne à educação e
ensino, participar activamente no crescimento físico, sócio-cultural
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e moral dos educandos e contribuir no estudo e resolução de pro-
blemas relacionados com aquela educação integral.

ARTIGO 3.º

Membros

Serão membros os pais e encarregados de educação dos alunos
das escolas que voluntariamente se inscreverem na Associação.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são:
A mesa da assembleia geral: é composta por três associados, um

dos quais será o presidente; compete-lhe orientar a assembleia ge-
ral, cuja competência e forma de funcionamento são prescritas nas
disposições legais aplicáveis, nomeadamente os artigos 170.º a 179.º
do Código Civil.

A direcção: é composta por cinco associados, um dos quais será
o presidente e compete-lhe a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar.

O conselho fiscal: é composto por três associados, um dos quais
o presidente e compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e fi-
nanceiros da direcção e verificar as contas e relatórios, reunindo
com a periodicidade que entender conveniente.

ARTIGO 5.º

Regime financeiro

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, auto-
nomia administrativa e rege-se pelos presentes estatutos e regula-
mento interno e pela lei geral.

ARTIGO 6.º

Disposições gerais

1 � A Associação pode filiar-se em organizações nacionais e
supranacionais cujo carácter e âmbito possam contribuir para a
defesa dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos (arti-
go 36.º da Constituição da República Portuguesa).

2 � Para a dissolução da Associação são necessários os votos
favoráveis de três quartos dos sócios no pleno gozo dos seus di-
reitos.

3 � No que estes estatutos estejam omissos, rege o regulamen-
to geral interno, cuja aprovação e alteração são da competência da
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

O património da Associação

É constituído pelas quotas dos associados cujo montante será
fixado em assembleia geral e ainda por quaisquer donativos ou
subsídios que eventualmente venham a ser feitos por quaisquer
entidades.

ARTIGO 8.º

Pessoal

1 � A Associação não terá, em princípio pessoal próprio remu-
nerado e o seu expediente será assegurado pelos sócios.

2 � A direcção, ouvido o conselho fiscal, poderá contratar pes-
soal eventual se verificar tal necessidade.

Conforme o original.

20 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000037775

APECV � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO CALVÁRIO

N.º 1 DE VILELA

Estatutos

Regulamento Interno

CAPÍTULO I

Dos órgãos

ARTIGO 1.º

São direitos dos sócios:
a) Participar nas assembleias gerais;
b) eleger e ser eleito para os órgãos sociais da Associação;

c) Requerer com fins legítimos a convocação de assembleias
gerais extraordinárias;

d) Expor à direcção da Associação todos os problemas referen-
tes aos seus filhos e educandos;

e) Assistir a todos os actos públicos promovidos pela Associação;
f) Propor à direcção iniciativas que entender contribuir para os

fins da Associação e participar em grupos de trabalho para actua-
ção em casos específicos;

g) Receber as publicações emitidas pela Associação;
h) Para os efeitos do disposto na anterior alínea c), a convoca-

ção de qualquer assembleia geral extraordinária deve ser pedida por
escrito ao presidente da assembleia geral, devendo o pedido de
convocação ser assinado por um mínimo de um quinto de sócios
no pleno gozo dos seus direitos estatutários, e conter obrigatoria-
mente uma proposta de ordem de trabalhos.

ARTIGO 2.º

São deveres dos sócios:
a) Colaborar individualmente ou colectivamente, sempre que

possível com os corpos sociais da Associação;
b) Aceitar os cargos para que forem eleitos ou designados, pon-

do no desempenho dos mesmos todo o seu zelo e diligência;
c) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e Regulamento Interno,

bem como todas as deliberações da assembleia geral, validamente
expressas, e bem assim quaisquer regulamentos que por esta sejam
aprovados;

d) Pagar pontualmente a quota fixada em assembleia geral, fican-
do ao critério dos sócios inscreverem-se com quotas superiores,
embora com os mesmos direitos;

e) Contribuir para o desenvolvimento da Associação e realiza-
ção dos seus fins.

ARTIGO 3.º

Perdem a qualidade de sócios todos aqueles cujos filhos ou
educandos deixem de ser alunos da Escola, a partir da data da
assembleia geral ordinária que aprovar o relatório e contas
respeitantes ao ano anterior.

ARTIGO 4.º

Perdem ainda a qualidade de sócios:
a) Os que apresentarem à direcção, por escrito, o seu pedido de

demissão;
b) Os que deixarem de pagar quotas;
c) Os que, reiteradamente, violarem gravemente os Estatutos e

Regulamentos, aprovados em assembleia geral, ou contribuírem com
os seus actos para o descrédito da Associação;

d) A exclusão dos sócios nos termos da anterior alínea c) é da
competência da assembleia geral, sob proposta da mesa, da direc-
ção ou de um quinto dos associados que para o efeito deverá reu-
nir com carácter de urgência e até 30 dias após apresentação da-
quela.

CAPÍTULO II

Dos corpos sociais

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 5.º

As reuniões da assembleia geral são ordinárias e extraordinárias.

ARTIGO 6.º

A assembleia geral reúne ordinariamente até ao fim do mês de
Outubro de cada ano para aprovação do relatório e contas do ano
anterior e para a eleição dos órgãos sociais e fixação da quotização
anual referente ao ano lectivo iniciado.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral reúne extraordinariamente sempre que o seu
presidente entenda convocá-la por sua livre iniciativa, a pedido da
direcção ou ainda a pedido de pelo menos um quinto dos sócios
no pleno gozo dos seus direitos estatutários.

ARTIGO 8.º

A assembleia geral considera-se validamente constituída estan-
do presentes, pelo menos metade dos seus sócios mais um. Se à
hora designada não se verificar a presença daquele número de só-
cios, reúne 30 minutos depois com qualquer número de sócios.
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ARTIGO 9.º

As decisões são tomadas por maioria simples dos sócios presen-
tes excepto a votação da alteração dos Estatutos, Regulamento In-
terno e dissolução da Associação que requer maioria qualificada de
três quartos dos sócios presentes.

ARTIGO 10.º

As votações na assembleia geral são nominais e de braço no
ar, excepto quando o contrário for proposto à mesa por um mí-
nimo de um quarto dos presentes, quando estiver em causa a
demissão de sócios, e quando as deliberações respeitarem a pes-
soas da Associação, casos em que a votação será obrigatoriamen-
te secreta.

ARTIGO 11.º

a) As assembleias gerais deverão ser convocadas com pelo me-
nos oito dias de antecedência, devendo as convocatórias conter a
respectiva ordem de trabalhos, dia, hora e local bem como a assi-
natura do presidente da mesa da assembleia geral, e sendo envia-
das aos sócios além de afixadas nos locais de estilo;

b) Para o envio das convocatórias aos sócios o presidente da
mesa da assembleia geral pedirá a colaboração à direcção da Es-
cola;

c) Às reuniões poderão assistir os membros de outros órgãos
institucionais da Escola, instituições congéneres; professores e fun-
cionários, expressamente convidados para o efeito pelo seu presi-
dente, os quais poderão usar da palavra se a assembleia assim o
entender.

ARTIGO 12.º

De todas as assembleias gerais serão lavradas actas, a escrever
em livro próprio, as quais depois de aprovadas, deverão ser assi-
nadas por todos os elementos da mesa presentes e em efectividade
de funções.

ARTIGO 13.º

Em todas as assembleias haverá um livro de presenças que de-
verá ser assinado antes do início das reuniões por todos os sócios
presentes.

ARTIGO 14.º

É da competência da assembleia geral:
a) Eleger os membros dos corpos sociais e demiti-los. Os mem-

bros dos corpos gerentes cessantes mantêm-se em funções até se-
rem substituídos;

b) Alterar os Estatutos e resolver casos omissos;
c) Aprovar e modificar os Regulamentos que venham a tornar-

-se necessários para o pleno funcionamento da Associação;
d) Fixar a quotização a pagar pelos sócios;
e) Deliberar sob a pena de exclusão de sócios;
f) Aprovar o relatório e contas apresentado pela direcção, depois

de sujeitos ao parecer do conselho fiscal;
g) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a rea-

lização dos objectivos da Associação;
h) Apreciar a actividade da direcção e do conselho fiscal;
i) Autorizar a integração da Associação em federações e confe-

derações de organismos congéneres;
j) Decidir da dissolução da Associação.

ARTIGO 15.º

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as assembleias gerais ordinárias e extraordinárias;
b) Presidir às reuniões da assembleia geral e manter a ordem na

assembleia;
c) Dar posse aos membros dos corpos sociais da Associação até

15 dias após a realização da assembleia geral eleitoral;
d) Fazer e emitir convites para a assembleia geral.

ARTIGO 16.º

Compete aos secretários da mesa da assembleia geral:
a) Substituir o presidente nos seus impedimentos;
b) Redigir as actas das reuniões e lê-las para serem aprovadas;
c) Ler à assembleia o expediente que for presente à mesa, e bem

assim as propostas que forem admitidas à discussão;
d) Coadjuvar o presidente da assembleia geral na orientação das

reuniões.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 17.º

A direcção reúne ordinariamente pelo menos uma vez por mês
e, extraordinariamente sempre que o presidente, ou a maioria dos
seus membros, o entender necessário.

ARTIGO 18.º

As reuniões da direcção serão sempre marcadas pelo presidente,
ou no seu impedimento pelo secretário.

ARTIGO 19.º

Nas reuniões de direcção poderão participar, sem direito a voto,
os membros da mesa da assembleia geral e do conselho fiscal.

ARTIGO 20.º

As decisões da direcção são tomadas por maioria simples dos
membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 21.º

A direcção poderá deliberar validamente desde que esteja presen-
te a maioria dos seus membros.

ARTIGO 22.º

De tudo quanto se passar nas reuniões da direcção será lavrada
acta, a escrever em livro próprio e depois de lida e aprovada de-
verá ser assinada por todos os elementos presentes.

ARTIGO 23.º

A responsabilidade da direcção é solidária.

ARTIGO 24.º

Compete à direcção:
a) Gerir os destinos da Associação, em conformidade com a lei

e com os Estatutos e os Regulamentos aprovados em assembleia
geral;

b) Promover as iniciativas preenchimento dos fins estatutários;
c) Representar a Associação, em Juízo e fora dele, e bem assim

nos contactos com entidades oficiais ou privadas;
d) Cumprir e fazer cumprir por parte dos sócios, os Estatutos e

os Regulamentos Internos, bem como todas as deliberações da
assembleia geral validamente expressas;

e) Admitir sócios e promover a sua exclusão nos termos dos
Estatutos e Regulamentos;

f) Propor à assembleia o quantitativo das quotizações dos sócios;
g) Gerir as receitas da Associação, e realizar as despesas que se

mostrem necessárias;
h) Elaborar o Relatório e Contas a submeter à assembleia geral,

precedendo parecer do conselho fiscal;
i) Nomear comissões de trabalho específicas para a realização de

actividades da Associação;
j) Manter permanente contacto com os sócios, ouvindo os seus

problemas e dos seus filhos ou educandos, e transmiti-los a quem
de direito;

k) Manter contacto permanente com os professores e educadores,
nomeadamente através da direcção da Escola e, com todo o pessoal
de apoio, para resolução de todos os assuntos convenientes;

l) A Associação custeará todas as despesas de qualquer dos ele-
mentos dos corpos sociais, em virtude do desempenho de missões
para que for mandatado.

ARTIGO 25.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Presidir às reuniões da direcção;
b) Representar a Associação em todos os actos públicos, poden-

do delegar a representação noutro elemento da direcção;
c) Assinar o expediente e todas as ordens de pagamento, bem

como quaisquer documentos de receita e despesa.

ARTIGO 26.º

Compete ao secretário:
a) Elaborar as actas;
b) Cuidar do expediente;
c) Arquivar todos os documentos da Associação;
d) Substituir o presidente nos seus impedimentos.
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ARTIGO 27.º

Compete ao tesoureiro:
a) Arrecadar as receitas assinando os respectivos documentos e

autorizar as despesas;
b) Assinar os recibos das quotas, bem como quaisquer documen-

tos de receitas e despesas.

ARTIGO 28.º

Compete aos vogais: assistir às reuniões da direcção, coadjuvando
os restantes elementos da mesma em tudo o que lhes for solicitado.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 29.º

O conselho fiscal reunirá ordinariamente trimestralmente e extraordi-
nariamente a pedido do seu presidente, dos vogais, da mesa da
assembleia geral ou da direcção.

ARTIGO 30.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas a apresentar em

assembleia geral;
b) Verificar as contas, a legalidade e a conformidade estatutária

das despesas efectuadas, sempre que o entenda conveniente;
c) Dar parecer sobre qualquer assunto mediante pedido da

assembleia geral e ou direcção.

CAPÍTULO III

Da dissolução

ARTIGO 31.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação reverterão para a Es-
cola, salvo determinação em contrário pela assembleia de dissolução.

Conforme o original.

20 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000037788

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA E JARDIM DE INFÂNCIA DE SOCORRAIS

VÁRZEA

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Esco-
la e Jardim de Infância de Socorrais � Várzea, 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
educação dos alunos da Escola e Jardim de Infância de Várzea que
nela pretendam ingressar.

3 � A Associação tem sede e funciona nas instalações da referi-
da Escola/Jardim de Infância.

4 � A Associação terá duração ilimitada.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade essencial contribuir para o
labor educativo, pedagógico e formativo dos alunos, pais e encar-
regados de educação, através da permanente colaboração destes com
a direcção da Escola/Jardim de Infância.

ARTIGO 3.º

1 � Embora, nos termos do artigo anterior, se pretenda uma
participação activa com os corpos docentes e discentes da Escola,
a Associação exercerá a sua actividade com plena independência.

2 � A Associação exercerá as suas actividades com plena neu-
tralidade em relação a qualquer ideologia política ou religiosa, pro-
curando assegurar que a educação dos filhos ou educando se pro-
cesse segundo as normas do direito natural universalmente aceite.

3 � A Associação procurará cumprir os seus fins, salvaguardan-
do sempre a sua independência de quaisquer organizações oficiais
ou privadas.

ARTIGO 4.º

Para realização das suas finalidades, a Associação possui, entre
outras, as seguintes atribuições:

1 � Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para uma
recíproca compreensão entre os professores, alunos, pais e encar-
regados de educação.

2 � Exprimir as aspirações e necessidades dos pais e encarre-
gados de educação e alunos, e promover a realização das mesmas.

3 � Promover reuniões entre os pais e encarregados de educa-
ção e, entre estes e os professores e os alunos para discutir proble-
mas pedagógicos, didácticos e disciplinares e colaborar na obten-
ção de soluções adequadas.

4 � Pugnar para que seja conseguido auxílio financeiro ou ou-
tro, às actividades relacionadas com a educação, instrução e con-
forto dos alunos e, em casos de reconhecida necessidade devida-
mente comprovada, completar a acção social acima referida com os
meio ao seu alcance.

5 � Colaborar com as associações similares instituídas noutros
estabelecimentos de ensino, podendo ainda integrar-se em qualquer
federação de organismos congéneres e representar qualquer deles
como delegado ou correspondente.

6 � Colaborar nas iniciativas da Escola/Jardim de Infância e bem
assim, dar sugestões para as mesmas, designadamente em matéria
de utilização de tempos livres, relativamente a actividades
extracurriculares de carácter cultural, desportivo e educativo.

7 � Promover palestras, colóquios e exposições visando o es-
clarecimento dos pais sobre problemas de educação, saúde e outros.

8 � Promover, dentro do seu âmbito, actividades culturais ou
recreativas para os alunos e seus familiares tanto em período de
aulas como de férias.

9 � Publicar e divulgar livros, folhetos ou revistas de interesse
para as suas actividades.

10 � Recorrer a outras entidades individuais ou colectivas para
suporte e melhoria da sua acção.

11 � Solicitar, de entidades públicas ou privadas, a colaboração
para resolução de problemas que interessem à escola e ao seu fun-
cionamento.

CAPÍTULO II

Associados

ARTIGO 5.º

1 � São associados por direito próprio, os pais ou encarregados
de educação dos alunos da Escola/Jardim de Infância que se ins-
crevam na Associação, podendo esta inscrição ser individual ou do
casal.

2 � São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para os

órgãos de gestão da Associação;
b) Utilizar os serviços da Associação para solucionar todos os

problemas relativos a seus filhos ou educandos, no âmbito do arti-
go 4.º;

c) Propor à direcção iniciativas que entendam contribuir para os
objectivos da Associação e participar em grupos de trabalho para
a actuação em casos específicos;

d) Receber as publicações emitidas pela Associação.
3 � São deveres dos associados:
a) Colaborar individualmente ou colectivamente, sempre que

possível, com os corpos gerentes da Associação sempre que estes
o solicitem;

b) Exercerem 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 realiza-
ção de seus fins;

e) Acatar as decisões da direcção e da assembleia geral e cum-
prir os estatutos.

4 � Perdem a qualidade de associados:
a) Os que apresentarem à direcção, por escrito, o seu pedido de

demissão;
b) Os que deixem de pagar as quotas;
c) Os que faltarem ao cumprimento das obrigações estatutárias;
d) Os que deixarem de ter filhos a frequentar a Escola/Jardim de

Infância.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 95 � 23 de Abril de 2002 8626-(19)

CAPÍTULO III

Dos órgãos de gestão

ARTIGO 6.º

São órgãos de gestão da Associação: a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal que exercerão o seu mandato em cada não
lectivo, terminando aquele quando empossados os novos órgãos de
gestão.

Da assembleia geral
ARTIGO 7.º

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

2 � A mesa da assembleia geral  será constituída por um presi-
dente e dois secretários.

3 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os membros dos órgãos de gestão;
c) Discutir e decidir sobre as actividades da Associação de Pais.
4 � A assembleia geral reunirá ordinariamente no início de cada

ano lectivo, para dar cumprimento ao disposto nas alíneas b) e c)
do n.º 3 do presente artigo, e ainda até ao final de cada período
escolar.

5 � Poderá reunir extraordinariamente:
a) Por iniciativa do seu presidente;
b) A pedido da direcção ou do conselho fiscal;
c) Quando solicitada por um mínimo de 10 associados, indican-

do o assunto a tratar, sendo obrigatória a presença de mais de 2/
3 dos requerentes.

6 � Cada associado tem direito a um voto, qualquer que seja o
número dos seus filhos ou educandos.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais consideram-se validamente constituídas
estando presentes pelo menos mais de metade dos associados.

Se, à hora designada, não se verificar aquele número presente,
reunirá meia hora depois com qualquer número de associados.

a) As assembleias gerais para alteração dos Estatutos ou disso-
lução da Associação de Pais só se consideram válidas em primeira
reunião, desde que esteja presente uma maioria de 2/3 dos asso-
ciados;

b) Em segunda convocatória a assembleia geral poderá reunir para
estes fins com 1/3 dos associados na plenitude dos seus direitos;

c) As decisões são tomadas por maioria simples de votos dos
associados presentes, excepto para a dissolução da Associação de
Pais para o que é obrigatória a maioria de 2/3 dos associados pre-
sentes;

d) A assembleia geral será convocada por meio de circulares
enviadas a todos os associados e ainda por aviso afixado no átrio
da Escola, com, pelo menos, oito dias de antecedência, mencionan-
do o dia, hora e local onde ela se realizará e bem assim a ordem
de trabalhos.

Da direcção
ARTIGO 9.º

1 � A Associação de Pais será gerida por uma direcção com a
seguinte composição:

a) Um presidente; um secretário; um tesoureiro e um vogal;
b) O secretário substituirá o presidente nas suas faltas ou impe-

dimentos.
2 � Os membros da direcção serão eleitos por um período de

um ano.
3 � À direcção compete fazer o necessário para que as finali-

dades da Associação de Pais sejam cumpridas, nos termos do arti-
go 3.º, competindo-lhe ainda:

a) Gerir os bens da Associação de Pais;
b) Submeter à assembleia geral as contas anuais para discussão

e aprovação;
c) Representar a Associação de Pais e em seu nome defender os

seus desígnios e assumir as suas responsabilidades;
d) Facultar ao conselho fiscal todos os livros e mais documen-

tos que este possa requerer para as suas funções.
4 � Com vista à realização dos seus objectivos a direcção da

Associação poderá estabelecer protocolos com entidades públicas,
cooperativas e privadas, a serem rectificados pela assembleia geral.

5 � Na primeira reunião de cada ano lectivo, a direcção fixará
a periodicidade de reuniões ordinárias que considerar conveniente.

As extraordinárias serão solicitadas pelo presidente ou pela maio-
ria dos seus membros.

6 � A direcção deliberará, quando estiver presente a maioria dos
seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria tendo o
presidente voto de qualidade.

7 � A direcção promoverá encontros, com a participação de
professores, para a discussão de problemas específicos.

Do conselho fiscal
ARTIGO 10.º

1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois
vogais.

2 � Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em

ordem de modo a reflectir permanentemente a situação da Asso-
ciação de Pais;

b) Verificar as contas sempre que entenda conveniente;
c) Verificar a legalidade e conformidade estatutárias nas despe-

sas efectuadas;
d) Dar parecer sobre qualquer assunto mediante pedido da mesa

da assembleia geral ou da direcção;
e) Dar parecer sobre o relatório de contas anuais.
3 � O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por ano

para parecer sobre o relatório de contas anual e extraordinariamente
a pedido do presidente e sempre que a direcção o solicite.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 11.º

As receitas da Associação de Pais compreendem:
a) Quotização de sócios;
b) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídas.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 12.º

A Associação de Pais poderá por proposta da direcção, sancio-
nada pela assembleia geral, federar-se com outras associações
congéneres sem perda da sua independência de princípios e finali-
dades.

ARTIGO 13.º

A Associação de Pais obriga-se:
a) Em documentos de mero expediente, por uma assinatura de

qualquer dos membros da direcção;
b) Em documentos que envolvam responsabilidade, pelas assina-

turas conjuntas do presidente e do tesoureiro ou, no caso de ausên-
cia de um destes, por três membros da direcção.

ARTIGO 14.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação reverterão para a
respectiva Escola/Jardim de Infância, salvo determinação em con-
trário da assembleia geral que deliberou a mesma dissolução.

Conforme o original.

18 de Outubro de 2001.

20 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000037791

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DAS ESCOLAS DO ENSINO BÁSICO E PRÉ-ESCOLAR

DO MAGARÃO AVINTES � VILA NOVA DE GAIA

Estatutos

CAPÍULO I

Denominação, duração, sede e objectivo

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação Associação de Pais e En-
carregados de Educação das Escolas do Ensino Básico e Pré-Es-
colar do Magarão, adiante designada por Associação.
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ARTIGO 2.º

A Associação terá duração ilimitada e tem a sua sede nas Esco-
las do Ensino Básico e Pré-Escolar do Magarão, sita na Rua de
Adelino Gomes, freguesia de Avintes, concelho de Vila Nova de
Gaia, adiante designada por Escola.

ARTIGO 3.º

A Associação não tem fins lucrativos, é uma Associação volun-
tária e procurará alcançar os seus objectivos salvaguardando sem-
pre a sua independência de qualquer organização oficial ou priva-
da, de credos religiosos, de partidos políticos e de outras instituições
ou interesses.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objectivo:
a) Defender o direito e facilitar o exercício do dever dos pais e

encarregados de educação no acompanhamento do projecto esco-
lar dos educandos, seja este específico da Escola ou integrado em
projectos conjuntos com outras escolas ou instituições.

b) Contribuir para uma estrutura educacional que possibilite a
participação dos pais e encarregados de educação no enriquecimento
da actividade escolar e associativa.

c) Contribuir para o desenvolvimento e promoção de todas as
acções de carácter pedagógico, cultural e social conducentes ao bom
funcionamento das escolas, no sentido de obter a resolução de pro-
blemas relacionados com a educação integral dos educandos bem
como das condições globais de higiene e segurança dos edifícios e
áreas envolventes.

ARTIGO 5.º

Atendendo ao objectivo da Associação e para os efeitos decor-
rentes da sua actividade, aos encarregados de educação é atribuído
o estatuto equivalente ao dos pais pelo que esta designação, adiante,
engloba ambos.

CAPÍTULO II

Dos associados

ARTIGO 6.º

Serão associados todos os pais dos alunos da Escola que na
Associação se filiem.

ARTIGO 7.º

Serão considerado associado cada pai (mãe) filiado que tenha um
ou mais educando na Escola.

ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios:
a) Eleger e ser eleitos para quaisquer cargos da Associação.
b) Participar em todos os actos da vida da Associação.
c) Requerer, por escrito, a convocação de assembleia geral extraor-

dinária, nos termos do artigo 15.º
d) Cumprir os Estatutos.
e) Contribuir para o desenvolvimento e realização dos fins da

Associação.
f) Zelar pelo bom nome e imagem da Associação.
g) Pagar a quota que vier a ser fixada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de sócios:
a) Os sócios que requeiram, por escrito, a desvinculação.
b) Os que não cumpram as obrigações estatutárias.
c) Os que não satisfaçam a quotização no prazo de três meses,

excepto quando provada a sua impossibilidade económica para o
fazer.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 10.º

São órgãos sociais da Associação:
d) A assembleia geral.
e) A direcção.
f) O conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

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

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

A assembleia geral será dirigida pela respectiva mesa, esta será
constituída por:

a) Um presidente.
b) Dois secretários.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente até 31 de Novembro
para apreciação do relatório de contas da direcção e para eleição
da respectiva mesa, direcção e conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente a pedido da di-
recção, do conselho fiscal ou de, pelo menos, da quarta parte dos
sócios que a deverão requerer por escrito, indicando os assuntos a
tratar.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será convocada pelo presidente através de
circulares a enviar aos sócios e de avisos a fixar na Escola com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 17.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que,
à hora marcada, esteja presente um mínimo de metade dos sócios
ou 30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 18.º

As deliberações da assembleia geral são tomadas por:
a) Maioria absoluta dos sócios presentes.
b) Maioria de três quartos dos sócios presentes nos casos de al-

teração dos estatutos.
c) Maioria de três quartos do número total de sócios no caso de

dissolução da Associação.
d) A deliberação sobre a dissolução da Associação poderá ser

tomada pela maioria de três quartos dos sócios presentes em
assembleia geral se não for possível obter a maioria prevista na
alínea c) deste artigo após três assembleias gerais para o efeito reu-
nidas.

ARTIGO 19.º

À assembleia geral compete:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais.
b) Apreciar o exercício da direcção e do conselho fiscal.
c) Deliberar sobre os estatutos, demais regulamentos internos e

a dissolução da Associação.
d) Fixar o valor da quota mínima anual, mediante proposta da

direcção.
e) Deliberar sobre os assuntos que, no âmbito do artigo 15.º lhe

sejam submetidos e todos os outros que, por força da lei ou dispo-
sição estatutária lhe incubam.

ARTIGO 20.º

A direcção é o órgão executivo e é constituído por um número
ímpar de membros, num mínimo de cinco que elegerão entre si na
primeira reunião após eleição os seguintes cargos:

a) Presidente.
b) Vice-presidente.
c) Secretário.
d) Tesoureiro.
e) Vogais.

ARTIGO 21.º

À direcção compete:
a) Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os

estatutos e as deliberação da assembleia geral.
b) Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da

Associação assim como os Regulamentos Internos considerados
necessários à actividade da Associação.

c) Elaborar o relatório de contas da Associação.
d) Cumprir e fazer cumprir os Estatutos e demais Regulamentos

da Associação.
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e) Requerer a convocação das assembleias gerais.
f) Aceitar, conforme o disposto no artigo 9.º, a demissão dos

associados que a requeiram bem como propor à assembleia geral a
demissão de sócios.

g) Representar a Associação em Juízo e fora dele.

ARTIGO 22.º

A Associação só se obriga pela assinatura do presidente da di-
recção, sendo obrigatório a assinatura conjunta do tesoureiro nas
questões de natureza financeira.

ARTIGO 23.º

O conselho fiscal é constituído por três membros eleitos em
assembleia geral e que, entre si, elegerão o presidente.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez por semestre.

ARTIGO 25.º

O conselho fiscal só pode deliberar com a maioria dos seus
membros e as deliberação serão tomadas por maioria absoluta dos
membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 26.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Verificar se os livros e documentos da contabilidade se en-

contram regularmente escriturados e organizados.
b) Verificar a situação da caixa e das existências de quaisquer

bens pertencentes à Associação.
c) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção, referentes

ao ano social findo e elaborar o parecer sobre a proposta de orça-
mento para o ano seguinte, a apresentar pela direcção com, pelo
menos, 15 dias de antecedência sobre a data marcada para a reali-
zação da assembleia geral.

d) Solicitar a convocação de assembleia geral extraordinária,
quando julgar conveniente.

CAPÍTULO IV

Das receitas

ARTIGO 27.º

As receitas da Associação são constituídas pelo produto das
quotizações, subsídios, donativos ou quaisquer outros rendimentos
eventuais, desde que se destinem a ser utilizados na prossecução
dos objectivos da Associação.

CAPÍTULO V

Da dissolução

ARTIGO 28.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por deli-
beração da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 21.º dos
presentes Estatutos.

ARTIGO 29.º

Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o destino
que a assembleia geral fixar, o qual será, obrigatoriamente, de in-
teresse social.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 30.º

Os cargos dos órgãos sociais terão duração anual sendo o seu
exercício gratuito.

ARTIGO 31.º

A Associação poderá colaborar com entidades públicas ou pri-
vadas ou filiar-se, por proposta da direcção, em organizações cuja
actividade possa contribuir para o desenvolvimento de projectos
educativos ou para o são desenvolvimento da comunidade escolar.

ARTIGO 32.º

Os casos omissos nos presentes Estatutos serão resolvidos pelos
Regulamentos Internos e pelas disposições aplicáveis da lei geral.

CAPÍTULO VII

Disposição final

ARTIGO 33.º

Os presentes estatutos foram aprovados na assembleia geral de
26 de Outubro de 2001.

(Assinatura ilegível.)

Conforme original.

20 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000037808

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO BÁSICO

DO 1.º CICLO DE VENADE

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

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola de
Ensino Básico do 1.º Ciclo de Venade congrega e representa os pais
e encarregados de educação dos alunos da Escola de Ensino Básico
do 1.º Ciclo de Venade. Esta Associação tem duração ilimitada e sede
nas instalações da referida escola, podendo mudar para outro local
por decisão da direcção, decisão essa sujeita a ratificação posterior
da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Associação tem como objectivos gerais:
1 � Representar o interesse dos pais e encarregados de educa-

ção no que concerne à educação e ensino;
2 � Participar activamente no crescimento físico, sócio-cultural

e moral dos educandos;
3 � Contribuir no estudo e na resolução de problemas relacio-

nados com aquela educação integral.

ARTIGO 3.º

Membros

Serão membros os pais e encarregados de educação dos alunos
da escola que voluntariamente se inscreverem na Associação.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais da Associação de Pais e Encarregados de Educa-
ção da Escola de Ensino Básico do 1.º Ciclo de Venade são os
seguintes: a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

A mesa da assembleia geral é composta por três associados, um
dos quais será o presidente; compete-lhes orientar a assembleia
geral, cuja competência e forma de funcionamento são prescritas
nas disposições legais aplicáveis, nomeadamente os artigos 170.º e
179.º do Código Civil.

A direcção é composta por cinco associados, um dos quais será
o presidente e compete-lhe a gerência social, administrativa, finan-
ceira e disciplinar.

O conselho fiscal é composto por três associados, um dos quais
será o presidente e compete-lhe os actos administrativos e finan-
ceiros da direcção e verificar as contas e relatórios, reunindo com
a periodicidade que entender conveniente.

ARTIGO 5.º

Regime financeiro

A Associação não tem fins lucrativos, tem gestão própria, auto-
nomia administrativa e rege-se pelo presente estatuto, regulamento
interno e pela lei geral sobre o direito de associação.

ARTIGO 6.º

Direitos

Constituem direitos da Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola de Ensino Básico do 1.º Ciclo de Venade:

1 � Pronunciar-se sobre a definição da política educativa;
2 � Participar na elaboração de legislação sobre educação e

ensino;
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3 � Participar nos órgãos pedagógicos do estabelecimento de
educação ou ensino;

4 � Acompanhar e participar na actividade dos órgãos e da ac-
ção escolar, nos termos da lei;

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

6 � Reunir com o órgão directivo do estabelecimento de edu-
cação ou de ensino em que esteja inscrita a generalidades dos fi-
lhos e educandos dos seus associados;

7 � Beneficiar de apoio documental a facultar pelo estabeleci-
mento de educação ou de ensino ou pelos serviços competentes do
Ministério da Educação;

8 � Beneficiar de isenção de emolumentos e taxas a cobrar pelo
pedido de emissão de certificados de admissibilidade da denomi-
nação e do respectivo cartão de identificação de pessoa colectiva.

ARTIGO 7.º

Reunião com órgãos directivos

1 � As reuniões com o órgão directivo do estabelecimento de
educação ou de ensino devem ter uma periodicidade mínima trimes-
tral;

2 � Sempre que a natureza da agenda o aconselhe, pode o ór-
gão directivo convocar para as reuniões outros agentes desse esta-
belecimento de educação ou de ensino.

ARTIGO 8.º

Disposições gerais

1 � A Associação pode filiar-se em organizações nacionais e
supranacionais cujo carácter e âmbito possam contribuir para a
defesa dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos (arti-
go 36.º da Constituição da República Portuguesa);

2 � Para a dissolução da Associação são necessários os votos
favoráveis de três quartos dos sócios no pleno gozo dos seus di-
reitos;

3 � No que estes estatutos estejam omissos, rege o regulamen-
to geral interno, cuja aprovação e alterações são da competência da
assembleia geral.

ARTIGO 9.º

O património da Associação

É constituído pelas quotas dos associados cujo montante será
fixado em assembleia geral e ainda por quaisquer donativos ou
subsídios que eventualmente venham a ser feitos por quaisquer
entidades.

Conforme o original.

29 de Janeiro de 2002. � (Assinaturas ilegíveis.) 3000037811

APEP2 � ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS
DE EDUCAÇÃO DA ESCOLA BÁSICA N.º 2 DE PAIO PIRES

Estatutos aprovados em 7 de Junho de 2001
em assembleia geral de pais e encarregados de educação

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Básica n.º 2 de Paio Pires, adopta a designação de APEP2 e durará
por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Sede

A APEP2 tem  sua sede na Escola Básica n.º 2 de Paio Pires,
freguesia de Paio Pires e conselho do Seixal.

ARTIGO 3.º

Natureza

A APEP2 que se regerá pelos presentes estatutos e regulamento
aprovados em assembleia geral, é uma Associação de direito pri-
vado, 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 Uni-
versal dos Direitos do Homem bem como integra no seu seio a
Carta Europeia dos Direitos e Responsabilidades dos Pais.

ARTIGO 4.º

Área

A APEP2 tem âmbito de acção local, dentro da área geográfica
de influência da escola onde se encontra sediada.

ARTIGO 5.º

Fins

A APEP2 tem por fins congregar, coordenar, dinamizar, defen-
der e representar todos os pais e encarregados de educação e res-
pectivos educandos, perante os órgãos de gestão da escola, bem
como perante as estruturas concelhias, distritais e nacionais do
Movimento Associativo de Pais, bem como, promover o estudo, a
definição e implementação de estratégias conducentes à melhoria
das condições pedagógicas, estruturais e de gestão da escola onde
se encontra sediada.

ARTIGO 6.º

Objectivos

Para a realização dos seus fins a APEP2 propõe-se designa-
damente:

a) Incentivar o associativismo entre os pais e encarregados de
educação.

b) Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de edu-
cação, habilitando-os ao cabal desempenho da sua missão de pri-
meiros e principais educadores.

c) Defender os interesses morais, culturais e físicos dos
educandos.

d) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à
educação dos educandos.

e) Pugnar pela definição do ensino em todas as suas vertentes.
f) Participar a todos os níveis no âmbito do Regime de Autono-

mia das Escolas.
g) Participar activamente no Movimento Associativo através da

sua União Concelhia.
h) Fomentar actividades que, não dizendo respeito a aspectos

meramente educativos se relacionem com estes e com a defesa e
apoio da instituição familiar.

i) Integrar-se em organizações nacionais, estrangeiras ou inter-
nacionais, com finalidades convergentes ou complementares.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 7.º

Qualidade

1 � A APEP2 tem duas categorias de membros: efectivos e ho-
norários.

2 � Podem ser membros efectivos os pais e encarregados de
educação dos educandos matriculados na escola.

3 � Podem ser membros honorários pessoas singulares ou co-
lectivas que tenham prestado serviços relevantes à APEP2, ou ao
Movimento Associativo de Pais e Encarregados de Educação.

ARTIGO 8.º

Admissão

A admissão dos membros efectivos far-se-á através do preenchi-
mento de ficha adequada.

A admissão dos membros honorários será feita por proposta da
direcção, à assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Direitos dos membros

1 � São direitos dos membros efectivos:
a) Participar com direito de voto nas reuniões da assembleia

geral.
b) Apresentar por escrito à direcção propostas que julguem de

utilidade para a APEP2 ou para o Movimento Associativo de Pais
e Encarregados de Educação.

c) Gozar de todos os benefícios que lhe conferem os presentes
estatutos e bem assim aqueles que vierem a ser aprovados em
assembleia geral, por proposta da direcção.
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d) Ter acesso às instalações da escola, e beneficiar dos apoios
definidos pela APEP2.

e) Ser mantido ao corrente das actividades da APEP2, receben-
do gratuitamente todas as publicações editadas, salvo se para as
quais forem fixados preços de venda.

f) Eleger e ser eleito para qualquer cargo dos órgãos sociais.
g) Discutir e emitir voto sobre os assuntos tratados na assembleia

geral.
h) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos dos

estatutos.
i) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da APEP2.
j) Examinar as contas e registos da APEP2 nas épocas para tal

designadas.
2 � São direitos dos membros honorários:
a) Participar sem direito a voto na assembleia geral.
b) Beneficiar do apoio e dos serviços da APEP2.
c) Ser mantido ao corrente das actividades da APEP2.

ARTIGO 10.º

Deveres dos membros

1 � São deveres dos membros efectivos:
a) Contribuir por todas as formas ao seu alcance, para o bom

nome e prestígio da APEP2 e para a eficácia da sua acção.
b) Não utilizar as actividades da APEP2 em benefício próprio.
c) Cumprir os estatutos e as disposições regulamentares e legais,

bem como as deliberações tomadas pela assembleia geral e restan-
tes órgãos sociais.

d) Contribuir financeiramente para a APEP2 nos termos previs-
tos nos estatutos e demais regulamentação.

e) Aceitar e servir gratuitamente os cargos e comissões para que
forem eleitos ou nomeados.

2 � São deveres dos membros honorários:
a) Contribuir para a divulgação das actividades da APEP2 e a

manutenção do seu bom nome.
b) Contribuir para o desenvolvimento do Movimento Associativo

de Pais e Encarregados de Educação.
c) Cumprir e respeitar as disposições estatutárias e regulamentares.
d) Não utilizar as actividades da APEP2 em benefício próprio.

ARTIGO 12.º

Perda da qualidade de membro

1 � Perdem a qualidade de membro:
a) Aqueles que voluntariamente expressem a vontade de anular

a sua filiação ou cessarem a sua colaboração e comuniquem por
escrito a sua decisão.

b) Aqueles que tenham cessado a actividade nos termos dos es-
tatutos.

c) Aqueles que tenham em débito quotas referentes a seis me-
ses, ou quaisquer outros débitos, e não procedam ao pagamento no
prazo de 30 dias após serem notificados pela direcção em carta
registada, ou não justificarem cabalmente, no mesmo prazo, a im-
possibilidade de o fazerem.

2 � Compete à direcção declarar a perda da qualidade de mem-
bro, cabendo-lhe ainda, no âmbito da alínea c) do número antece-
dente autorizar a readmissão, uma vez pagas as quotas, acrescidas
das indispensáveis actualizações.

3 � No caso da alínea a) do n.º 1, o membro, ao notificar a sua
decisão, deverá pagar as quotas vencidas.

ARTIGO 13.º

Disciplina

1 � Constituem infracção disciplinar:
a) A violação intencional dos estatutos, e o não cumprimento das

obrigações sociais que eles impõem.
b) A prática de actos em detrimento do Movimento Associativo

de Pais e Encarregados de Educação.
c) O não cumprimento dos deveres de membro.
2 � De todos os factos que qualquer membro for acusado, este

dispõe de 22 dias úteis para apresentar à direcção a sua defesa por
escrito, em carta registada.

ARTIGO 14.º

Sanções

1 � As sanções aplicáveis são as seguintes:
a) Advertência escrita.
b) Suspensão de membro, como perca do direito de exercer qual-

quer função no Movimento Associativo até ao final do mandato.
2 � Das sanções previstas, cabe recurso à assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 15.º

Especificação

São órgãos sociais da APEP2:
a) Assembleia geral.
b) Direcção executiva.
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 16.º

Da assembleia geral

A assembleia geral é composta por todos os associados.

ARTIGO 17.º

Reuniões

1 � Ordinariamente uma vez por ano, no prazo máximo de
39 dias após o início do ano lectivo, a fim de eleger os órgãos da
Associação e aprovar o relatório e contas do ano anterior (ano es-
colar).

2 � Extraordinariamente quando for convocada pelo seu presi-
dente, requerida pela direcção ou pelo conselho fiscal ou por re-
querimento de pelo menos um terço dos associados.

3 � A assembleia geral só funciona legalmente desde que tenha
a sua mesa constituída, e esteja reunido quórum nos termos do
artigo seguinte.

ARTIGO 18.º

Quórum

Quando a assembleia não possa reunir por falta de quórum na
primeira convocação, poderá a segunda convocação ser feita para
o mesmo dia e para meia hora depois, deliberando então a
assembleia com o número de associados presentes.

ARTIGO 19.º

Competências

Compete à assembleia geral:
a) Eleger os órgãos sociais da Associação.
b) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos da

Associação.
c) Aprovar a proposta da direcção sobre os elementos que repre-

sentam os pais e encarregados de educação nos órgãos de gestão
da Escola.

d) Fixar a quota a pagar anualmente pelos associados, sob pro-
posta da Associação.

e) Discutir e votar o relatório e contas anual.
f) Discutir, e votar o Regulamento Interno da Associação.

ARTIGO 20.º

Da direcção

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
dois secretários, um tesoureiro e três vogais, sendo ainda eleitos três
suplentes.

ARTIGO 21.º

Reuniões

A direcção reúne ordinariamente uma vez quinzenalmente e ex-
traordinariamente sempre que o presidente a convoque.

ARTIGO 22.º

Quórum

As deliberações da direcção serão tomadas por maioria simples dos
votos, dos seus membros, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 23.º

Competências

Compete à direcção:
a) Representar e gerir a Associação respeitando os seus objectivos.
b) Submeter à assembleia geral todos os assuntos que

estatutariamente ou por sua iniciativa, sejam considerados de inte-
resse da assembleia.

c) Dar cumprimento a todas as deliberações aprovadas nos ter-
mos legais em assembleia geral.
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d) Deliberar sobre a perda e ou inibição dos direitos dos asso-
ciados, nos termos estatutários.

e) Submeter à assembleia geral para discussão e votação o rela-
tório e contas anual, após obter o parecer do conselho fiscal.

f) Cumprir e fazer cumprir o Regulamento Interno.

ARTIGO 24.º

Obrigação

A Associação obriga-se juridicamente pela assinatura de dois
membros da direcção, sendo um obrigatoriamente o presidente e o
outro o tesoureiro.

ARTIGO 25.º

Do conselho fiscal

O conselho fiscal será constituído por um presidente, um secre-
tário e um suplente.

ARTIGO 26.º

Reunião

O conselho fiscal reúne uma vez por ano, por convocação do seu
presidente, com a presença do tesoureiro da Associação, não ten-
do este direito a voto.

ARTIGO 27.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Dar parecer sobre o relatório e contas anuais.
b) Verificar as contas, sempre que entenda conveniente, fiscali-

zar a escrituração e exigir que ela esteja sempre em ordem.
c) A verificação mencionada na alínea anterior, será feita, por

solicitação por escrito à direcção, com uma antecedência mínima
de oito dias.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

Património

O património da Associação será constituído por:
a) Quotização dos seus associados.
b) Donativos e subsídios que lhes sejam eventualmente conce-

didos ou atribuídos.
c) Outras receitas resultantes das iniciativas da Associação.

ARTIGO 29.º

Dissolução

A dissolução da Associação só poderá ocorrer por deliberação da
assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 30.º

Transferência de património

Em caso de dissolução e salvo deliberação em contrário da
assembleia geral, os seus bens reverterão para a União Concelhia
das Associações de Pais e Encarregados de Educação do Seixal �
UCAPES.

ARTIGO 31.º

Quórum para a dissolução e alteração dos estatutos

A alteração dos estatutos ou a dissolução da Associação só po-
derá ser feita em assembleia geral extraordinária, expressamente
convocada para o efeito, carecendo de maioria qualificada, isto é,
dois terços dos associados presentes para ser válida.

Conforme o original.

22 de Março de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000037816

CLUB DE GOLF DO ESTORIL

Certifico que por escritura lavrada hoje de fl. 108 a fl. 108 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 189-H, deste 1.º Cartório
Notarial de Cascais, a cargo do notário Luís Alvim Pinheiro

Belchior, foi feita a alteração total de estatutos com a denomina-
ção em epígrafe, a qual durará por tempo indeterminado a contar
de hoje e tem a sua sede é no Estoril no sítio denominado Pavi-
lhão, integrado no Golf do Estoril.

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

As condições de admissão, saída e exclusão dos sócios, as dife-
rentes categorias destes, bem como os respectivos direitos e deve-
res, para além do estipulado nos estatutos, serão definidos nos re-
gulamentos do CLUBE e a aprovar em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Irene Pires
Pinto Ramos. 3000028668

ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
DA FREGUESIA DE REDONDELO

Extracto

Certifico que por escritura outorgada hoje, neste Cartório Notarial
de Chaves, no do livro de notas para escrituras diversas n.º 410-C,
de fls. 93 e seguintes, foi constituída uma associação denominada
Associação Recreativa e Cultural da Freguesia de Redondelo, com
sede na freguesia de Redondelo, concelho de Chaves, para a qual
cada associado contribuirá com uma quota anual no valor de
5 euros, e tem por fim promoção da cultura, desporto, actividades
de lazer e outras de carácter social com inclusão de jogos tradici-
onais populares, são órgãos da Associação: a assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

É certidão de teor parcial, nada havendo que amplie, restrinja,
modifique ou condicione a parte certificada.

14 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, (Assinatura
ilegível.) 3000020524

ASSOCIAÇÃO DOMUS EGITANAE

Extracto

Certifico que por escritura lavrada no dia 21 de Janeiro de 2002,
de fl. 56 a fl. 57 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 383-
B do 1.º Cartório Notarial de Vila Franca de Xira, foi constituída uma
associação, denominada Associação Domus Egitanae, também desig-
nada por DE, com sede na Casa do Povo, freguesia de Bemposta,
concelho de Penamacor, tendo por objecto dinamizar a cultura, des-
porto, assim como a ocupação dos tempos livres dos jovens e não
fins lucrativos, nos concelhos de Penamacor, Idanha-a-Nova e Cas-
telo Branco, como órgãos: a mesa da assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal. A mesa da assembleia geral é composta por três
associados, competindo-lhes convocar e dirigir os trabalhos das
assembleias gerais e redigir as respectivas actas. A Associação fica
validamente obrigada pelas assinaturas conjuntas do presidente e do
1.º secretário, na falta ou impedimento de um deles será substituído
pelo vice-presidente. A direcção é composta por cinco associados e
compete-lhe a gerência social, administrativa, financeira e discipli-
nar. O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, verifi-
car as suas contas e relatórios e dar pareceres sobre os actos que
impliquem aumento de despesas ou diminuição de receitas sociais.
Constituem receitas da Associação: as jóias e quotas, os subsídios que
lhe forem concedidos; quaisquer donativos, herança ou legados; re-
ceitas de actividades próprias. As condições essenciais para a admis-
são, exoneração e exclusão dos associados dependerá do regulamento
interno, cuja aprovação e alteração são competência da assembleia
geral.

É o que me cumpre certificar.

21 de Janeiro de 2002. � A Notária, Maria Isabel Mocho Garcia
de Oliveira. 3000035860

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA
E DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DO VALE SOBREIRO

Certifico que por escritura de 4 de Março de 2002, lavrada nes-
te 1.º Cartório Notarial de Competência e Especializada de Leiria,
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a cargo do notário licenciado Diamantino Rodrigues Matias, ini-
ciada a fl. 87, no livro de notas para escrituras diversas n.º 31-A,
foi constituída uma associação com a denominação Associação Cul-
tural, Recreativa e de Solidariedade Social do Vale Sobreiro, com
sede no Largo da Fonte, no lugar de Vale Sobreiro, freguesia de
Caranguejeira, concelho de Leiria, a qual tem como objecto a pro-
moção cultural, desportiva e recreativa e assistência social dos seus
associados.

Podem ser sócios da Associação todas as pessoas moral e civil-
mente idóneos, não havendo, portanto, um número limite de asso-
ciados.

A qualidade de sócio extingue-se:
a) Quando pedida a sua exoneração;
b) Os que por actos dolosos tenham prejudicado materialmente

a Associação.
São órgãos sociais da Associação, a assembleia geral, de acordo

com a legislação em vigor.

Está conforme.

4 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000030284

SOCIEDADE PORTUGUESA DE OTORRINOLARINGOLOGIA
E CIRURGIA CERVICO FACIAL

Certifico que, por escritura de 26 de Fevereiro de 2002, lavrada a
fls. 31 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas E-228 do
1.º Cartório da Secretaria Notarial da Póvoa de Varzim, foram al-
terados os estatutos da associação denominada Sociedade Portugue-
sa de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cervico Facial, com sede na
Ordem dos Médicos, Avenida do Almirante Gago Coutinho, 151,
da freguesia de São João de Brito, do concelho de Lisboa, pessoa
colectiva n.º 501954481, quanto à alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º,
foi aditado o § único ao n.º 3 do artigo 5.º, alterada a redacção da
alínea e) do artigo 9.º e alterada a totalidade do artigo 37.º dos es-
tatutos, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

2 � a) Realizando o congresso anual.

ARTIGO 5.º

3 � [...]
§ único. Todos os sócios ordinários que sejam, pela assembleia

geral designados sócios honorários mantêm todos os seus direitos
de sócios ordinários, podendo participar, votar, eleger, e ser eleito
para os cargos dos órgãos sociais da sociedade.

ARTIGO 9.º

e) A promoção e realização de qualquer reunião de carácter cien-
tífico, de âmbito nacional ou internacional, nos 15 dias anteriores ou
posteriores à data agendada para o congresso.

ARTIGO 37.º

1 � A sociedade realizará um congresso nacional anualmente.
2 � O congresso reger-se-á por regulamento próprio e deverá ter

lugar durante o mês de Maio, devendo a marcação da data ser fi-
xada com pelo menos oito meses de antecedência.

3 � Não é permitida aos sócios a promoção e realização de
qualquer reunião de carácter científico de âmbito nacional ou in-
ternacional, nos 15 dias anteriores ou posteriores à data agendada
para o congresso.

Está conforme o respectivo original.

26 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000027953

TORGA � ASSOCIAÇÃO DE SILVICULTORES
DO ALTO-ZÊZERE

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2002, lavrada
no Cartório Notarial do Sabugal e iniciada a fl. 110 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 27-D, foi constituída uma asso-
ciação com a denominação TORGA � Associação de Silvicultores
do Alto-Zêzere, com sede no edifício da Junta de Freguesia de

Verdelhos, freguesia de Verdelhos, concelho da Covilhã, a qual tem
por objecto:

Promover a formação técnica dos associados e reconversão dos
terrenos agrícolas e o desenvolvimento integrado na floresta,
potenciar os seus recursos múltiplos, nomeadamente a micologia,
a apicultura e plantas medicinais e aromáticas, desenvolver ainda
as actividades desportivas, nomeadamente, circuitos pedestres e
BTT.

28 de Fevereiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000027515

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA DO VALE SANTO

Certifico narrativamente que por escritura de 28 de Junho de
2001 lavrada a fl. 79 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 90-E do 2.º Cartório Notarial de Castelo Branco, a cargo da
notária licenciada, Maria Fernanda Cordeiro Vicente, foi constituída
uma Associação com a denominação em epígrafe Associação de
Caça e Pesca do Vale Santo, com sede na freguesia e concelho de
Castelo Branco, cujo objecto é a actividade de caça e pesca, a or-
ganização de montarias e outras actividades de lazer.

No que estes estatutos sejam omissos regerá a lei e o regulamento
interno cuja aprovação e alteração são da competência da
assembleia geral.

3 de Julho de 2001. � A Ajudante, Ivone de Fátima Soares da
Fonseca. 1000057164

FÓRUM PORTUGAL-LUXEMBURGO

Certifico que por escritura de 25 de Fevereiro de 2002, lavrada
a fls. 79 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 288-J de escrituras diversas deste 26.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída uma associação com a denominação Fórum
Portugal-Luxemburgo, tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Cida-
de de Benguela, 66, 3.º, D, concelho de Lisboa, com duração por
tempo indeterminado e sem fins lucrativos, e tem como objecto a
promoção e o desenvolvimento das relações entre Portugal e o
Luxemburgo.

A Associação é constituída por membros ordinários e honorários,
individuais ou colectivos.

São membros individuais quaisquer pessoas singulares.
São membros colectivos quaisquer pessoas colectivas e socieda-

des. Os membros colectivos fazem-se representar por pessoas sin-
gulares.

São membros honorários os que como tal forem aprovados em
assembleia geral.

O embaixador do Luxemburgo em Portugal é de plano direito
membro honorário.

As candidaturas podem ser rejeitadas, sem necessidade de fun-
damentação por parte dos órgãos sociais.

São órgãos sociais da Associação:
1 � Assembleia geral.
2 � Direcção.
3 � Conselho fiscal.
A duração do mandato dos órgãos sociais é de um ano.
Nenhum membro pode ser designado presidente de qualquer ór-

gão social por mais de quatro mandatos consecutivos.
Nas eleições para os órgãos sociais os membros podem fazer-se

representar por outro membro, mediante credencial outorgada por
carta assinada pelo representado e dirigida ao presidente da
assembleia geral.

Nenhum membro pode apresentar, em simultâneo, mais do que
três credenciais.

No caso de dissolução a assembleia geral deliberará sobre o des-
tino a dar a todos ou a parte dos bens do seu património.

Vai conforme.

5 de Março de 2002. � A Ajudante, Ana Maria Rosa Gamito.
3000030315

ASSOCIAÇÃO DE APOIO À DEFICIÊNCIA EM VALONGO

Certifico que por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Valongo a cargo da notária licenciada Maria de Fátima Esteves
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Gonçalves Cacho, em 25 de Fevereiro do ano de 2002, exarada a
fl. 32 do livro de notas para escrituras diversas n.º 183-B, foi feita
a escritura de constituição de Associação com a denominação As-
sociação de Apoio à Deficiência em Valongo, com sede na Aveni-
da de 5 de Outubro, 160, da freguesia e concelho de Valongo.

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2002. � A Ajudante, Maria João da Silva
Pereira. 3000028220

A. P. F. VIANAFESTAS � ASSOCIAÇÃO PROMOTORA
DAS FESTAS DA CIDADE DE VIANA DO CASTELO

Escritura de constituição da A. P. F. VIANAFESTAS � Asso-
ciação Promotora das Festas da Cidade de Viana do Castelo:

Aos 15 dias do mês de Março do ano de 2002, no Notariado
Privativo da Câmara Municipal de Viana do Castelo, perante mim,
Luís Filipe Neiva Marques, notário privativo da aludida Câmara e
director do Departamento de Administração Geral, compareceram
como outorgantes:

1.º Defensor Oliveira Moura, casado, natural da freguesia de
Viana do Castelo (Santa Maria Maior), do concelho de Viana do
Castelo, e residente na Avenida da Povoença, 91, da freguesia da
Areosa do concelho de Viana do Castelo, o qual outorga na quali-
dade de presidente da Câmara Municipal de Viana do Castelo, e
nesta qualidade, em representação do município de Viana do Cas-
telo, pessoa colectiva n.º 680007601;

2.os Adelino Cardoso Soares Veloso, casado, natural da fregue-
sia de São Vicente do concelho de Braga, e residente na Rua de
Alfredo Reguengo, 323, freguesia da Meadela do concelho de Viana
do Castelo; e Ricardo Viana Felgueiras, casado, natural da fregue-
sia de Santa Maria Maior do concelho de Viana do Castelo, e nela
residente na Rua de Gago Coutinho, 26, os quais outorgam na
qualidade de presidente e tesoureiro da direcção, respectivamente
e, nestas qualidades, em representação da Associação Empresarial
de Viana do Castelo, pessoa colectiva n.º 501141731;

3.º Francisco José Torres Sampaio, casado, natural da freguesia
e concelho de Barcelos, e residente em Vila Praia de Âncora do
concelho de Caminha, o qual outorga na qualidade de presidente
e, nesta qualidade, em representação da Região de Turismo do Alto
Minho, pessoa colectiva n.º 501632255;

4.º Alberto Pimenta Gomes Rego, casado, natural da freguesia
de Areosa do concelho de Viana do Castelo, e nela residente, o qual
outorga na qualidade de presidente da direcção, e, nesta qualida-
de, em representação da Associação de Grupos Folclóricos do Alto
Minho, pessoa colectiva n.º 503719846.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu conhe-
cimento pessoal e, bem assim, por igual fundamento, a qualidade
em que outorgam e os poderes que legitimam a sua intervenção
neste acto.

Disseram os outorgantes que as Associações que representam
neste acto constituem entre si, uma associação denominada A. P.
F. VIANAFESTAS � Associação Promotora das Festas da Cida-
de de Viana do Castelo que se irá reger pelas disposições legais
aplicáveis a estes tipos de associações e, em especial, pelos estatu-
tos elaborados em documento separado, nos termos do disposto nos
n.os 2 e 4 do artigo 64.º do Código do Notariado, cuja leitura foi
dispensada, por os outorgantes terem declarado neste acto que já o
haviam lido e, por isso, conhecer perfeitamente o seu conteúdo que
rubricados e assinados por todos os outorgantes, ficam fazendo
parte integrante desta escritura. Adverti os outorgantes de que este
acto constitutivo de Associação não produzirá efeitos em relação a
terceiros enquanto não for publicado nos termos do artigo 168.º,
n.º 2 do Código Civil.

Assim o disseram, outorgaram e mutuamente aceitaram. Foi-me
exibido o seguinte documento que restituí:

a) Cartão provisório de pessoa colectiva n.º P505552060, do qual é
titular a VIANAFESTAS � Associação Promotora das Festas da Ci-
dade de Viana do Castelo. Arquivo mais os seguintes documentos:

a) Documento complementar respeitante aos Estatutos da Asso-
ciação;

b) Certificado da admissibilidade da denominação de pessoa
colectiva, emitido em 11 de Fevereiro do corrente ano, pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas;

c) Três certidões extraídas das actas das sessões das assembleias
gerais, nas partes relativas às deliberações tomadas sobre a
integração na Associação por este acto constituído;

d) Duas certidões extraídas das actas das reuniões da Câmara e
da Assembleia Municipal, nas partes relativas às deliberações to-

madas sobre a integração na Associação por este acto constituída.
Esta escritura foi lida e explicada quanto ao seu conteúdo em voz
alta e na presença simultânea de todos os intervenientes.

Defensor Oliveira Moura. � Adelino Cardoso Soares Veloso. �
Ricardo Viana Felgueiras. � Alberto Pimenta Gomes Rego.

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, sede e fins

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação VIANAFESTAS � Asso-
ciação Promotora das Festas da Cidade de Viana do Castelo, e terá
a sua sede no edifício do Hospital Velho, sito à Praça da Erva, na
cidade de Viana do Castelo.

ARTIGO 2.º

Objecto

A Associação, sem fins lucrativos, terá por objecto a promoção
e realização de festivais, exposições, festejos e actos semelhantes,
especialmente a promoção das Festas de Nossa Senhora d�Agonia.

ARTIGO 3.º

Duração

A Associação é constituída por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Dos associados, seus direitos e deveres

ARTIGO 4.º

Associados

1 � São associados fundadores a Câmara Municipal de Viana
do Castelo, a Associação Empresarial de Viana do Castelo, a Re-
gião de Turismo do Alto Minho e a Associação de Grupos Folcló-
ricos do Alto Minho.

2 � Além dos associados indicados no n.º 1 poderão vir a cons-
tituir-se como associados outras entidades que o requeiram, me-
diante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Direitos

São direitos dos associados:
a) Usufruir dos benefícios proporcionados pela actividade da

Associação;
b) Tomar parte nas assembleias gerais, eleger e ser eleito para

os órgãos sociais da Associação e, de um modo geral, participar
activamente na vida da Associação;

c) Requerer a convocação da assembleia geral à respectiva mesa,
desde que tal solicitação seja subscrita por, pelo menos, metade dos
associados efectivos, em pleno gozo dos seus direitos;

d) Reclamar das decisões dos órgãos da Associação, recorrendo para
a assembleia geral das decisões que considere ilegais ou injustas;

e) Examinar toda a documentação relativa à Associação, no-
meadamente contas, balancetes e actas.

ARTIGO 6.º

Deveres

São deveres dos associados:
a) Contribuir para a realização dos fins da Associação, respei-

tando e fazendo respeitar as disposições estatutárias, as decisões da
assembleia geral e as determinações da direcção;

b) Desempenhar gratuitamente, e com dedicação, os cargos para
que foram eleitos;

c) Participar nas reuniões e nas assembleias para as quais forem
convocados e em tudo quanto diga respeito à Associação;

d) Pagar pontualmente as jóias e ou quotizações que venham a
ser fixadas em assembleia geral;

e) Prestar à Associação a colaboração necessária para a realiza-
ção das suas actividades, abstendo-se de praticar actos incompatí-
veis com a realização do seu objecto;

f) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamenta-
res respeitantes à Associação bem como os estatutos e as delibera-
ções dos órgãos da mesma;
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g) Recorrer à Associação para prestação de serviços por ela pro-
porcionados nos termos definidos pelo programa de actividades
aprovado.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 7.º

Disposição geral

1 � São órgãos sociais da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.
2 � Na dependência da direcção, poderão ser criadas comissões,

subcomissões ou grupos de trabalho para o desempenho de tarefas
determinadas.

3 � Como órgão consultivo existirá, ainda, um conselho consul-
tivo, constituído por entidades ou pessoas convidadas pela
assembleia geral e presidida por um representante da Associação
de Grupos Folclóricos, em função das suas competências ou expe-
riência reconhecidas em áreas técnicas ou científicas relacionadas
com a actividade da Associação, sobre as quais será auscultada
sempre que a assembleia geral ou a direcção o entenderem conve-
niente.

4 � A direcção elegerá, pelo menos, uma Comissão Executiva,
para cada evento a organizar, composta por pessoas convidadas
pelos membros daquela e que serão encarregadas de organizar os
festejos e assegurar a realização prática do Plano de Actividades.

5 � Como órgão honorífico, existirá um presidente de honra e
uma Comissão de Honra, composta por personalidades convidadas,
as quais se pretenda distinguir ou homenagear pela dedicação ao
culto de Nossa Senhora d�Agonia ou por outras realizações meri-
tórias para a cidade.

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por oito membros, caben-
do a cada uma das entidades associadas a indicação de dois repre-
sentantes, ficando a presidência a cargo da Região de Turismo do
Alto Minho.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída, além do pre-
sidente, por um secretário eleito de entre os membros da assembleia.

ARTIGO 9.º

Mandato

1 � O mandato dos órgãos sociais é de dois anos.
2 � Os membros dos órgãos sociais que cessem funções, por

qualquer razão, continuarão no exercício delas até que a posse seja
dada aos novos órgãos pelo presidente da mesa da assembleia geral.

3 � Em caso de vacatura do cargo, ou impedimento transitório
de exercício, por qualquer membro da direcção ou do conselho fis-
cal, incumbe à entidade que os houver designado, a indicação do
respectivo substituto.

ARTIGO 10.º

Sessões

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente, em sessão
ordinária, uma vez por ano, até 31 de Março, para apreciação e
votação do Plano de Actividades e Orçamento do respectivo ano e
do balanço, do relatório e das contas da direcção e do parecer do
conselho fiscal, relativo ao ano anterior.

2 � A assembleia geral reunirá em sessões extraordinárias, por
iniciativa do presidente da mesa da assembleia geral, a pedido da
direcção e do conselho fiscal ou nos termos da alínea c) do artigo 5.º

ARTIGO 11.º

Convocação

A assembleia geral será convocada com a antecedência de, pelo
menos, oito dias, através de aviso postal convocatório, dirigido a
cada um dos associados, indicando o local, o dia, a hora da reu-
nião e a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 12.º

Quórum

1 � A assembleia geral só poderá funcionar e deliberar com a
presença de maioria dos seus associados.

2 � Em caso de impossibilidade de realização da reunião por
falta de quórum, poderá ser convocada nova reunião, a qual pode-
rá realizar-se com qualquer número de membros associados.

3 � As deliberações que respeitem à alteração dos estatutos
exigirão o voto favorável de três quartos dos associados em
efectividade de funções.

4 � As deliberações respeitantes à admissão de novos associa-
dos terão de ser tomadas por unanimidade dos membros em
efectividade de funções.

ARTIGO 13.º

Competências

Compete à assembleia geral:
a) Eleger e demitir a mesa da assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal;
b) Discutir e aprovar o relatório e contas anuais da direcção,

mediante parecer do conselho fiscal;
c) Alterar os estatutos;
d) Suspender, expulsar, readmitir e admitir associados;
e) Deliberar sobre todos os assuntos de interesse da Associação;
f) Fixar as jóias e ou quotizações dos associados.

ARTIGO 14.º

Direcção

1 � A direcção é constituída por um presidente, um tesoureiro
e três secretários, sendo dois, incluindo o presidente, designados
pela CMVC e os restantes por cada uma das restantes entidades
associadas.

2 � Os membros da direcção podem ser pessoas singulares in-
tegrantes dos órgãos sociais dos próprios associados ou pessoas
estranhas a estes.

ARTIGO 15.º

Competências

Compete à direcção:
a) Representar a Associação junto das entidades oficiais e outras;
b) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convo-

cação desta;
c) Propor à assembleia geral iniciativas necessárias à realização

dos fins estatutários;
d) Manter em ordem, e devidamente escriturados, os livros e os

demais documentos a seu cargo;
e) Elaborar anualmente, até final de Março, o relatório e contas

referentes à actividade do ano anterior e submetê-los ao parecer do
conselho fiscal e à apreciação da assembleia geral;

f) Dar cumprimento aos estatutos e às deliberações da assembleia
geral;

g) Criar, organizar e suspender a actividade de grupos de traba-
lho, comissões ou subcomissões que entenda convenientes à pros-
secução do objecto enunciado no artigo 2.º;

h) Intervir em quaisquer actos ou contratos em representação da
Associação;

i) Realizar a gestão financeira da Associação, arrecadando e
cobrando as receitas da sua actividade e efectuando os pagamen-
tos do que for devido.

ARTIGO 16.º

Vinculação

A Associação considera-se obrigada com a assinatura de dois
membros da direcção.

ARTIGO 17.º

Conselho fiscal

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário
e três vogais, cabendo a AEVC designar, além de um vogal, o res-
pectivo presidente, e os restantes por cada uma das outras entida-
des associadas.

ARTIGO 18.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a actuação da direcção, relativamente a receitas e

despesas;
b) Dar parecer sobre o relatório e contas da direcção;
c) Assistir às reuniões da direcção, sem direito a voto, quando

julgue conveniente;
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d) Informar a assembleia geral do modo como corre a adminis-
tração da Associação.

ARTIGO 19.º

Comissões Executivas

1 � Nas Comissões Executivas a que alude o n.º 4 do artigo 7.º
deverá figurar um elemento designado por cada associado.

2 � Cada Comissão funcionará colegialmente, na dependência
de um presidente que será designado de entre os seus membros por
cooptação.

3 � Às Comissões Executivas competirá exercer os poderes que
lhe foram conferidos pela assembleia geral e pela direcção, para o
que o respectivo presidente e membros poderão ser designados
mandatários, dotados os necessários poderes de representação da
Associação.

ARTIGO 20.º

Votações

1 � Salvo os casos para os quais os presentes estatutos dispo-
nham de modo diverso, as deliberações dos órgãos da Associação
são tomadas por maioria simples.

2 � A votação faz-se nominalmente salvo se o órgão deliberar,
por proposta de qualquer membro, outra forma de votação.

3 � Quando se realizem eleições ou estejam em causa juízos de
valor sobre as pessoas, a votação é feita por escrutínio secreto.

ARTIGO 21.º

Registo das reuniões

1 � De tudo o que ocorrer nas reuniões será lavrada acta.
2 � As actas dos órgãos da Associação serão elaboradas sob a

responsabilidade de um secretário a eleger de entre os membros do
órgão que as assinará conjuntamente com todos os presentes à res-
pectiva reunião, com excepção das actas da assembleia geral que
serão apenas assinadas pelo presidente e pelo secretário.

3 � Qualquer membro de um órgão da Associação pode justifi-
car o seu voto por escrito.

4 � As actas ou textos das deliberações mais importantes podem
ser aprovadas em minuta, desde que tal seja decidido pela maioria
dos membros presentes, caso em que a assinatura será efectuada no
final da reunião.

CAPÍTULO IV

Dos fundos

ARTIGO 22.º

Património

Constitui património inicial da Associação todos os bens que
transitam da extinta Comissão de Festas da Senhora d�Agonia con-
forme inventário a apresentar na primeira reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 23.º

Receitas

1 � Os fundos da Associação provêm da angariação feita através
de receitas das jóias ou quotizações dos associados, de iniciativas que
a direcção entenda convenientes e destinam-se a fazer face a despe-
sas da Associação, com vista à prossecução do seu objecto.

2 � Constituirão receitas da Associação:
a) O produto dos subsídios concedidos pela Câmara Municipal

de Viana do Castelo.
b) O produto das contribuições de outras entidades associadas.
c) As dotações, subsídios ou comparticipações provenientes de

quaisquer origens.
d) Os rendimentos provenientes da venda de bilhetes, publicida-

de, prestação de serviços ou quaisquer outros rendimentos permi-
tidos por lei.

ARTIGO 24.º

Pode a Associação receber donativos destinados a interesses
gerais, salvo se o donatário lhes indicar fim específico.

ARTIGO 25.º

Depósito das receitas

Os fundos deverão ser depositados em instituição bancária, à
ordem ou a prazo, conforme deliberação da direcção, sendo neces-
sárias duas assinaturas para movimentar a conta respectiva.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias e finais

ARTIGO 26.º

Extinção da Associação

A Associação extingue-se por deliberação de todas as entidades
associadas.

ARTIGO 27.º

Abandono da Associação

1 � A entidade interessada em abandonar a Associação deverá
avisar esta com a antecedência mínima de 90 dias.

2 � Este abandono não poderá prejudicar a concretização de
obras comuns que já tenham sido iniciadas, de acordo com progra-
mas anteriormente aprovados.

ARTIGO 28.º

Liquidação do património

Em caso de dissolução da Associação, o seu património reverte-
rá integralmente para o município de Viana do Castelo que ficará
automaticamente sub-rogado em todas as relações jurídicas de que
aquela fosse parte.

ARTIGO 29.º

Regime subsidiário

Em tudo o não especialmente previsto no presente estatuto, apli-
car-se-á, com as devidas adaptações o disposto no Código do Pro-
cedimento Administrativo, na parte respeitante ao funcionamento
dos órgãos colegiais.

Pelo município de Viana do Castelo, Defensor Oliveira Moura.
Pela Associação Empresarial Viana do Castelo, Adelino Cardo-

so Soares Veloso e Ricardo Viana Felgueiras.
Pela Região de Turismo do Alto Minho, Francisco José Torres

Sampaio.
Pela Associação de Grupos Folclóricos do Alto Minho, Alberto

Pimenta Gomes Rego.

20 de Março de 2002. � O Presidente da Câmara, (Assinatura
ilegível.) 1000056878

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES OS PREDADORES

Certifico, narrativamente:
Que por escritura de 20 de Agosto de 2001, lavrada a fl. 11 do

livro de notas para escrituras diversas n.º 248-A, deste 1.º Cartório
Notarial de Loulé, a cargo da notária, licenciada Manuela Maria
Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi realizada uma escritura de
rectificação da constituição da associação com a denominação em
epígrafe, da qual alteram o artigo 2.º do documento complementar
no sentido de fazer constar que a redacção do artigo 2.º do contra-
to social é a seguinte:

ARTIGO 2.º

A sede do clube é no sítio do Monte Ruivo, freguesia de Alte,
concelho de Loulé, e poderá ser mudada para outro local em terri-
tório nacional, por deliberação da assembleia geral.

Está conforme.

25 de Outubro de 2001. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 1000056811
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AVEIRO
ÁGUEDA

ELECTRICIDADE INDUSTRIAL DE CARLOS SARAIVA
DA COSTA BEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2768;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/020114.

Certifico que foi registado o seguinte:
No dia 13 de Dezembro de 2001, no Cartório Notarial de Alber-

garia-a-Velha, perante mim, a notária licenciada, Joana Isabel de
Matos Cabral, compareceram como outorgantes Carlos Saraiva da
Costa Beirão e mulher, Ana Maria Tibúrcio Amaro Beirão, casa-
dos sob o regime da comunhão geral de bens, naturais, ele da fre-
guesia de Trofa, concelho de Águeda, e ela da freguesia de Valongo
do Vouga, concelho de Águeda, residentes na Rua das
Carrasqueiras, 28, em Mourisca do Vouga, freguesia de Trofa, conce-
lho de Águeda, contribuintes fiscais, respectivamente n.os 151623163 e
173895050, com os bilhetes de identidade, respectivamente n.os 6256139,
de 23 de Fevereiro de 1999, e 6981614, de 28 de Junho de 1997,
ambos dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade acima citados.

Os outorgantes declararam que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Electricidade Industrial de
Carlos Saraiva da Costa Beirão, L.da, e tem a sua sede na Rua das
Carrasqueiras, 28, em Mourisca do Vouga, freguesia de Trofa, con-
celho de Águeda.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de máquinas
e equipamentos para indústria e serviços prestados de electricida-
de e mecânica e empresas diversas e electricidade industrial.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), encontrando-se dividido em
duas quotas, iguais, do valor nominal de 2500 euros, cada, perten-
cendo uma a cada sócio.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectua-
da a favor de estranhos, depende do consentimento da sociedade,
a qual em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes gozam
do direito de preferência.

5.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao décuplo do capital social, se assim vier a ser deliberado por
unanimidade de votos.

2 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já
designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

8.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade,
designadamente a escritura, seu registo e despesas inerentes são da
responsabilidade da sociedade.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Margari-
da Flores. 1000021036

ÉLIO TAVARES & RODRIGUES � COMÉRCIO
DE MÁQUINAS E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2770;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/020115.

Certifico que, entre Élio Fernandes Tavares e mulher, Maria
Otília Ferreira Rodrigues Tavares, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo pacto se rege-
rá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Élio Tavares &
Rodrigues � Comércio de Máquinas e Ferragens, L.da, tem a sua
sede na Rua Principal, Cavadas, Vale Domingos, da freguesia e
concelho de Águeda.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede da so-
ciedade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio por grosso e a retalho de ferragens,
ferramentas e máquinas para a indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas, iguais, de que pertence
uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência dispensada de caução, e remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios � desde já nomeados gerentes � pelo que qualquer deles
poderá representar e obrigar a sociedade.

ARTIGO 5.º

Os lucros, depois de deduzidos os 5% para o fundo de reserva
legal, poderão ser levados total ou parcialmente, a reservas, con-
forme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão exigir prestações suplementares de capital até
ao montante global de 50 000 euros, se assim for deliberado em
assembleia geral.

Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Adjunta do Conservador, Margari-
da Flores. 1000021030

SOCIEDADE DE ACTIVIDADES HOTELEIRAS DA PATEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 141;
identificação de pessoa colectiva n.º 500548781; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 12/011210.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro e com
os bens que formam o activo social, é de 500 000 euros, dividido

4. Empresas � Registo comercial
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em duas quotas, iguais, de 250 000 euros, de que pertence uma ao
sócio António das Neves Salvador, e outra ao sócio Arménio das
Neves Salvador.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora interina, Teresa Cla-
ra dos Santos Lebre. 1000020623

ANADIA

ALFATRÓNICA (CENTRO) � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1339/
930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503063517; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 11/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 15 000 000$ para 15 036 150$, com redenominação para
euros � 75 000 euros (após aumento de 36 150$, por incorporação
de reservas legais para renominalização das quotas), e alterou o seu
contrato, quanto ao artigo 4.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 60 000 euros, pertença do sócio José Alberto Coelho
Figueiredo, e outra no valor nominal de 15 000 euros, pertença da
sócia Maria Teresa Coelho Varandas Figueiredo.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020699

MJL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1549/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 503905518; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 1 000 000$ para 1 002 410$, com redenominação para
euros � 5000 euros � e alterou o seu contrato, quanto ao arti-
go 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros e está dividido em cinco quo-
tas de 1000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios,
Mário Pais Mexia Leitão, Lígia Branca de Carvalho de Oliveira
Gala Mexia Leitão, Lígia Maria de Oliveira Gala Mexia Leitão de
Almeida e Sousa, Mário Luís Oliveira Gala Mexia Leitão e João
Miguel de Oliveira Gala Mexia Leitão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020703

TIPOGRAFIA � VINCORTE DE CASTANHEIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 936/
870320; identificação de pessoa colectiva n.º 501805001; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 8/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação para

euros � 5000 euros � e alterou o seu contrato, quanto ao arti-
go 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, iguais, de valor nominal de
2500 euros, cada, e pertence uma a cada um dos sócios, Carlos Ma-
nuel Fernandes de Oliveira e Ângela Maria Alves da Silva Oliveira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020714

AUTOCURIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 6/
310815; identificação de pessoa colectiva n.º 500249091; inscri-
ção n.º 25; número e data da apresentação: 5/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 6 600 000$ para 6 615 906$, com redenominação para
euros � 33 000 euros, (após aumento de 15 906$ por incorporação
de reservas legais para renominalização das quotas) � e alterou o
seu contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
33 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no va-
lor nominal de 16 500 euros, pertencendo uma a cada um dos só-
cios, Licínio Jesus Dias Ferreira e Manuel Morais Rodrigues.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020717

CAVE AGRÍCOLA � SOCIEDADE COMERCIAL DE VINHOS
GANDARINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1543/
970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503861529; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/011226.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação para
euros � 5000 euros � e alterou o seu contrato, quanto ao arti-
go 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do va-
lor nominal de 4375 euros, pertencente ao sócio Acílio Nunes de
Oliveira Novo; uma do valor nominal de 375 euros, pertencente à
sócia Maria Celeste Soares Ferreira Novo, e uma do valor nominal
de 250 euros, pertencendo ao sócio João Pedro Soares de Oliveira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020722

SNACK BAR AS FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1379/
940921; identificação de pessoa colectiva n.º 503268275; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/011226.
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Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital
social, de 400 000$ para 1 002 410$, com redenominação para
euros � 5000 euros � e alterou o seu contrato, quanto ao arti-
go 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais, cada uma
do valor nominal de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Arminda Cristina de Melo Martins e José Augusto de Je-
sus Martins.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 1000020727

CASTELO DE PAIVA

IRMÃOS COSTA, L.DA

Sede: Vale da Rua, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 39, fls. 21 do C-1; identificação de pessoa colectiva
n.º 500275467; data do depósito: 011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas referentes ao ano de exercício de 2000.

17 de Janeiro de 2002. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 1000020830

ESPINHO

SUPER TALHO ANTÓNIO SILVA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Espinho. Matrícula n.º 2174/
011212; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/011212.

Certifico que, por António Carlos Soares da Silva, casado com
Ana Amélia Ribeiro de Sousa, em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Super Talho António Silva,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua 33, 844, freguesia e concelho de
Espinho.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local, do mesmo
concelho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na exploração de talho e charcutaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, pertence ao sócio que, desde já, é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Rosa Paula
da Silva Maia. 1000020345

MEALHADA

FILGRAMAR � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula
n.º 407/970716; identificação de pessoa colectiva n.º 974167240;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/011217.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, se proce-
deu ao aumento do capital social, de 400 000$ para 1 002 410$, e
que foi alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, em dinheiro, correspondente à
soma das seguintes quotas: uma de 2500 euros, que pertence à sócia
Rosa Maria da Conceição Casalta Batanete, e outra de 2500 euros,
pertencente ao sócio Inácio Francisco Fabricante Batanete.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 1000020820

CENTRO DE MEDICINA E ENFERMAGEM DA MEALHADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Mealhada. Matrícula
n.º 253/900726; identificação de pessoa colectiva n.º 502392428;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 2/011217.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, se proce-
deu ao aumento do capital social, de 450 000$ para 1 002 410$, e
que foi alterado o artigo 3.º do contrato de sociedade, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e totalmente
subscrito, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas
quotas: uma com o valor de 1500 euros, pertencente ao sócio
Américo Lopes Lebre, e outra de 3500 euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Martins Lopes Lebre.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

2 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, João Manuel Pessoa
Monteiro da Costa. 1000020825

OVAR

CORTAP � TAPEÇARIAS E PLÁSTICOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2344/
011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505730090; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/011213.
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Certifico que Joaquim Gomes da Costa, casado com Maria da
Conceição Sá Gouveia Costa, em comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CORTAP � Tapeçarias e Plásticos,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Jogal, 6, na freguesia
de Arada, concelho de Ovar, e durará por tempo indeterminado, a
contar de hoje.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá transferir a sua sede para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou
qualquer outra forma de representação social, em território nacio-
nal e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste no comércio por grosso de tapeça-
rias, revestimentos, plásticos, cordas, fios, calçado, móveis e outros
artigos de mobiliário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, correspondente à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio Joaquim Gomes da Costa.

ARTIGO 4.º

A sociedade terá um gerente, com ou sem remuneração, confor-
me decisão do sócio único, o qual, desde já, fica nomeado geren-
te, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais de gerência, o ge-
rente poderá ainda:

a) Comprar, trocar e vender móveis ou imóveis para e da sociedade;
b) Dividir, dar ou receber em dação de cumprimento bens de

qualquer natureza, incluindo veículos automóveis;
c) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias gerais.
2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da

assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo só-
cio ou seus representantes legais.

3 � Os documentos de que constem os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade, serão patenteados conjun-
tamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade assumirá todas as despesas derivadas da sua
constituição, designadamente as desta escritura, seu registo e de-
mais despesas que lhe sejam inerentes.

2 � A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade fi-
cando, desde já, o gerente ora nomeado autorizado a efectuar o
levantamento do capital social depositado em nome da sociedade,
para fazer face às despesas de constituição e registo da mesma e
aquisição de bens de equipamento.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021040

SÁ BANDEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2340/
011207; identificação de pessoa colectiva n.º 505745151; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 23/011207.

Certifico que, entre Alberto Alves de Sá Bandeira e esposa, Ana
Elisabete Valente de Sá Bandeira, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sá Bandeira, L.da, tem a sua sede no
lugar de Outeiral, Arada, Ovar, e durará por tempo indeterminado,
a contar de hoje.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de empreitadas de
construção civil, relativas às artes de pichelaria e electricidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 3000 euros, do sócio Alberto Alves de Sá Bandeira, e
outra de 2000 euros, da sócia Ana Elisabete Valente de Sá Bandeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta aos dois sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão a favor de estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, a qual goza do direito de preferência em primeiro lugar
e, em segundo lugar, os sócios não cedentes individualmente con-
siderados.

ARTIGO 6.º

Serão permitidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante do capital social.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021043

JOÃO VALENTE & VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2335/
011204; identificação de pessoa colectiva n.º 505698293; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 7/011204.

Certifico que, entre João Carlos Gomes Valente e esposa, Rosa
Dulcína Gomes da Silva Valente, casados em comunhão de adqui-
ridos, foi constituída a sociedade comercial por quotas em epígrafe,
cujo contrato se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Valente & Valente, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede à Rua de Gil Eanes, 19,
Furadouro, freguesia e concelho de Ovar.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de ma-
teriais de construção e similares, comércio a retalho de material de
bricolage, equipamento sanitário, materiais inertes para construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 3500 euros, pertencente ao sócio
João Carlos Gomes Valente, e uma do valor nominal de 1500 euros,
pertencente à sócia Rosa Dulcínia Gomes da Silva Valente.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as
assembleias gerais serão convocadas por carta registada, expedida
com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 7.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, incluindo a
escritura, registo e despesas inerentes são da responsabilidade da
sociedade.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021049

MANUEL VILELA AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2336/
011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505866471; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/011205.

Certifico que Manuel Vilela de Azevedo, casado com Maria
Alice Marques Rodrigues, em comunhão de adquiridos, constituiu
a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Manuel Vilela Azevedo,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de 29 de Março, 1224,
loja E, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização e instalação de
mobiliário, equipamentos de cozinha, equipamentos e louças sani-
tárias, electrodomésticos, portas, janelas e materiais de construção ci-
vil. Manutenção e remodelação de edifícios. Actividades de acabamen-
to de construção civil. Instalações eléctricas e de canalização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, e corresponde à quota de igual valor nominal, perten-
cente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já, nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares de
capital à sociedade, até ao montante global correspondente a 10 ve-
zes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021212

MANUEL AMARAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2346/
011214; identificação de pessoa colectiva n.º 505790777; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 30/011214.

Certifico que Manuel Albano Oliveira Amaral, casado com Ilda
Maria Lopes Valente Amaral, em comunhão de adquiridos, consti-
tuiu a sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Manuel Amaral, Unipes-
soal, L.da, com sede na Rua de S. Donato, 226, freguesia de São
João de Ovar, concelho de Ovar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local, do mesmo conce-
lho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agente de comércio por grosso de
produtos diversos, nomeadamente materiais para a construção ci-
vil, móveis e outros artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, pertence ao sócio, que, desde já, é no-
meado gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica, desde já, autorizado a efectuar negócios jurí-
dicos com a sociedade que sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de ca-
pital, até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021200

PEDRA LAVRADA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2337/
011205; identificação de pessoa colectiva n.º 505779056; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 19/011205.

Certifico que, entre Alzira da Costa Ranzal, casado com Eusébio
Vieira Martins, em comunhão de adquiridos, e Helena Maria
Galvão da Silva Martins, divorciada, foi constituída a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos se-
guintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedra Lavrada � Importação
e Exportação, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua de João Araújo Correia, 100-D,
freguesia e concelho de Ovar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, comercialização e venda por catálogo de uma grande
variedade de produtos, nomeadamente, artigos de ourivesaria e de
artesanato.
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ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambas as sócias, que,
desde já, são nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021211

TRANSPORTES RUI & PAULO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2339/
011206; identificação de pessoa colectiva n.º 505901129; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/011206.

Certifico que, entre Rui Miguel Moreira da Silva, solteiro, maior,
e Paulo Jorge Moreira da Silva, casado com Noélia Palmira Silva
Sousa, em comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Rui & Paulo Silva, L.da,
com sede na Rua de Leiras do Sobral, 307, freguesia de Arada,
concelho de Ovar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
50 000 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor no-
minal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a sócios ou não sócios,
ficando, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais, poderá ainda a gerên-
cia:

a) Comprar e tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imó-
veis de e para a sociedade;

b) Comprar e vender e viaturas automóveis, de e para a socie-
dade, podendo celebrar quaisquer contratos leasing;

c) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arrestou ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial, excepção feita a inventário;
c) Falência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu e em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021075

ALBERTO S. NEVES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2342/
011213; identificação de pessoa colectiva n.º 505663929; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/011213.

Certifico que Alberto da Silva Neves, casado com Maria de Fá-
tima da Silva Pereira, em comunhão de adquiridos constituiu a
sociedade unipessoal por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alberto S. Neves, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Travessa de 9 de Julho, 86, fregue-
sia de São João, concelho de Ovar.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, em qualquer
ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e montagem de
caixilharia de alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Alberto da Silva
Neves.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Alberto da Silva Ne-
ves, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de outras pessoas
estranhas à sociedade, que venham a ser por ele sócio, designadas.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, 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 socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares 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
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021207
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MANUEL AUGUSTO PEREIRA DA COSTA
MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2345/
011213; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
011213.

Certifico que, entre Manuel Augusto Pereira da Costa, divorcia-
do; Sara Isabel Batista da Costa, solteira, maior, e Olga Lisa
Baptista da Costa, solteira, maior, foi constituída a sociedade co-
mercial por quotas em epígrafe, cujo contrato se rege pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Augusto Pereira da Costa �
Mediação de Seguros, L.da, com sede na Avenida de 29 de Março,
738, freguesia de Esmoriz, concelho de Ovar.

§ único Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais,
filiais ou outras formas de representação social, em território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio Manuel Augusto Pereira da
Costa; uma do valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia
Sara Isabel Batista da Costa, e uma do valor nominal de 750 euros,
pertencente à sócia Olga Lisa Baptista da Costa.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, sendo necessário para tanto a deliberação da assembleia
geral e no montante máximo de 500 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de quem for nomea-
do em assembleia geral e com a remuneração por esta fixada.

Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Manuel Augusto Pereira
da Costa.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, incluindo a compra e venda de quais-
quer imóveis, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Quando a quota for objecto de penhora, arresto, providência
cautelar, apreensão judicial ou qualquer outro procedimento judicial;

b) Interdição ou inabilitação do sócio;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais.
2 � O valor da amortização será o do respectivo valor nominal,

ou o que resultar do último balanço, se este for inferior, a liquidar
em duas prestações semestrais, sem juros.

3 � A sociedade poderá, em substituição da amortização, optar
por adquirir ela própria a quota, ou fazê-la adquirir por outros só-
cios ou estranhos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade goza do direito de excluir qualquer sócio, ve-
rificando-se alguns dos fundamentos previstos no artigo 6.º

2 � O valor da quota a pagar ao sócio a excluir, será igual ao
previsto no artigo 6.º

ARTIGO 8.º

1 � Em caso de morte de qualquer dos sócios, os sobrevivos
decidirão se os herdeiros do falecido continuarão ou não na socie-
dade.

2 � Se for decidido que não continuarão a quota poderá ser
adquirida em primeiro lugar pelos restantes sócios e depois por
qualquer pessoa por estes indicada.

3 � O valor da quota a pagar aos herdeiros será o que resultar
de um balanço especificamente efectuado para esse efeito, liquida-
do em duas prestações semestrais sem juros.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Paula Cristina
da Silva Bastos. 1000021204

SANTA MARIA DA FEIRA

ARINDA & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2143/860704; identificação de pessoa colectiva n.º 501687840; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 21/980813.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração do con-
trato, quanto aos artigos 1.º e 2.º, cuja redacção actualizada é a
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Arinda & Sousa, L.da, tem a sua sede
e estabelecimento na Rua da Pitanga, 585, freguesia de Nogueira
da Regedoura, deste concelho.

2.º

Constitui seu objecto: construção de edifícios.
Adverti o outorgante da obrigatoriedade de ser requerido o re-

gisto dentro de três meses.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021300

BARATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4958/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503850519; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 24/980423.

Certifico que pela apresentação supra indicada, foram deposita-
dos na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes
à prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021298

BARATA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4958/970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503850519; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 208/990430.

Certifico que pela apresentação supra indicada, foram deposita-
dos na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes
à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

23 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021296

MOVIFAG � CARPINTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4951/970113; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503813656; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
011018.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal social para 8 019 280$, sendo o aumento de 19 280$, realizado
em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na proporção das
suas quotas � redenominação do capital social para euros, tendo
sido alterado parcialmente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 4.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
40 000 euros e divide-se em duas quotas, iguais, de 20 000 euros,
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, António Fernando da
Silva Gomes e Ângela Maria Ventura Gomes.

ARTIGO 4.º

Serão permitidas prestações suplementares de capital, nos termos e
condições deliberadas em assembleia geral, na proporção da participa-
ção social detida por cada sócio, até limite de 10 vezes o capital social.

Mais declararam os outorgantes sob sua responsabilidade que
todas as entradas já estão realizadas e que não é exigida pela lei,
pelo contrato ou pela deliberação a realização de outras entradas.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021294

MANUEL GOMES DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2236/870216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501782087; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 10/010629.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço de capi-
tal para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$, realizado por in-
corporação de reservas; redenominação do capital social para euros,
tendo sido alterado parcialmente o contrato, quando ao artigo 3.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos va-
lores constantes da escrituração, é de 5000 euros, e corresponde à
soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros, pertencentes, respecti-
vamente, uma a Manuel Gomes de Pinho e outra a Maria Rosa
Oliveira Costa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021291

SILVA & BELINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6902/010606; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 11/010606.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi constituída
entre Augusto Pereira da Silva e mulher, Maria Alice Ferreira
Belinha, casados na comunhão geral, a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Silva & Belinha, L.da, e tem a sua
sede na Avenida Escolar, 133, da freguesia de Paços de Brandão,
concelho de Santa Maria da Feira.

1 � A sociedade poderá abrir sucursais, filiais ou outras formas
de representação, no concelho ou concelho limítrofe, mediante sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de des-
perdícios de papel velho, cartão, plástico e outros para reciclar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Augusto Pereira da
Silva e Maria Alice Ferreira Belinha.

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do capi-
tal social, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em fun-
ção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução, remunera-
da ou não, conforme deliberação, será exercida por sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.
4 � Em ampliação da esfera normal de sua competência os ge-

rentes poderão comprar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas entre os sócios é livremente per-
mitida, ficando, desde já, dispensado o consentimento especial da
sociedade e dos sócios para as divisões porventura necessárias;
porém quando a favor de estranhos, carecem de consentimento dos
sócios não cedentes, ficando reservado o direito de preferência pri-
meiro para a sociedade e depois para os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescreva
formalidades especiais.

1 � Em caso de morte de qualquer dos sócios, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos e os herdeiros, devendo estes escolher
de entre si um elemento que a todos represente, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder de imediato
ao levantamento do capital social depositado, o qual se destina à
aquisição de bens inerentes ao funcionamento da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021289

PADARIA E CONFEITARIA � DAMARIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4164/940720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503270555; Of. averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscri-
ção n.º 8; números e data das apresentações: 29 e 30/011018.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções dos gerentes José Alberto Fernandes Pereira e Arminda Ri-
beiro da Cruz Pereira, por renúncia. Data: 20 de Agosto de 2001.

Reforço do capital social, para 1 102 651$, sendo o aumento de
102 651$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço
das suas quotas e da seguinte forma: Jaime Américo Gonçalves Pin-
to � 101 446$, Maria do Carmo de Jesus Nunes � 1205$; com
redenominação capital social para euros, tendo sido alterado parcial-
mente o contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º, cuja redacção actualiza-
da é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5500 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal
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de 3000 euros, pertencente ao sócio Jaime Américo Gonçalves Pin-
to, e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Maria do Carmo de Jesus Nunes.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Jaime
Américo Gonçalves Pinto e Maria do Carmo de Jesus Nunes, ora
designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos,
com as assinaturas de ambos os gerentes, bastando apenas uma
assinatura nos actos de mero expediente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021302

MANUEL COELHO DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4923/961206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503781614; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 24/011019.

Certifico que, pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução, ten-
do sido aprovadas e encerradas as contas em 30 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021304

METALÚRGICA DE SÃO JOÃO DE VER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 354/471218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500192529; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 13; números e data das apresentações: Of.
103 e 107 e 108/011221.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções do gerente Manuel Fernandes Correia,
por renúncia. Data: 21 de Setembro de 1978;

b) Cessação de funções dos gerentes Luís Dias Pereira e Belmiro
Soares de Castro, por renúncia. Data: 1 de Outubro de 1986;

c) Reforço do capital para 4 000 000$, sendo o aumento de
3 800 000$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção e em reforço das suas quotas e consequente alteração par-
cial do contrato, quanto ao artigo 2.º, cuja redacção actualizada é
a seguinte:

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 4 000 000$, dividido em quatro quotas, sendo duas,
iguais, de 975 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Bartolomeu Antunes Correia e Rui Agostinho Antunes Correia; uma
de 1 950 000$, do sócio António Pereira, e uma de 100 000$, per-
tencente à própria sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021308

RECIBELINHA � DESPERDÍCIO DE PAPEL E PLÁSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6903/010606; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 12/010606.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída
entre Carlos Pereira da Silva e mulher, Maria Alzira Ferreira
Belinha, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RECIBELINHA � Desperdício de
Papel e Plástico, L.da, e tem a sua sede na Avenida Escolar, 133, da
freguesia de Paços de Brandão, concelho de Santa Maria da Feira.

1 � A sociedade poderá abrir sucursais, filiais ou outras formas
de representação, no concelho ou concelho limítrofe, mediante sim-
ples deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso de des-
perdícios de papel velho, cartão, plástico e outros para reciclar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros,
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Pereira da
Silva e Maria Alzira Ferreira Belinha.

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do capi-
tal social, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade dispensada de caução, remunera-
da ou não, conforme deliberação, será exercida por sócios ou não
sócios, a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os dois sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.
4 � Em ampliação da esfera normal de sua competência os ge-

rentes poderão comprar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas entre os sócios é livremente per-
mitida, ficando, desde já, dispensado o consentimento especial da
sociedade e dos sócios para as divisões porventura necessárias;
porém quando a favor de estranhos, carecem de consentimento dos
sócios não cedentes, ficando reservado o direito de preferência pri-
meiro para a sociedade e depois para os sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescreva
formalidades especiais.

1 � Em caso de morte de qualquer dos sócios, a sociedade con-
tinuará com os sobrevivos e os herdeiros, devendo estes escolher
de entre si um elemento que a todos represente, enquanto a respec-
tiva quota se mantiver indivisa.

Disposição transitória

Que a gerência fica, desde já, autorizada a proceder de imediato
ao levantamento do capital social depositado, o qual se destina à
aquisição de bens inerentes ao funcionamento da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021288

MANUEL ALVES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1696/820222; identificação de pessoa colectiva
n.º 501243070; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
011017.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal social para 60 144 600$, sendo o aumento de 20 144 600$, rea-
lizado em prestações suplementares quanto a 20 000 000$, e os
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restantes 144 600$, por transferência da conta de resultados transi-
tados, subscrito pelos sócios em reforço e na proporção das suas
quotas � redenominação do capital social para euros, tendo sido
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redac-
ção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 300 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de
150 000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel
Alves da Silva e Maria da Luz Magalhães e Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021282

MANUEL GRILO CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 3811/930608; identificação de pessoa colectiva
n.º 503008877; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
010718.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 1 002 410$, sendo o aumento de 2410$,
realizado por incorporação de reservas, a distribuir pelos sócios, na
proporção e em reforço das respectivas quotas; redenominação do
capital para euros e alteração parcial do contrato, quanto ao arti-
go 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas partes, sendo uma de 4750 euros,
pertença do sócio Manuel Francisco Grilo, e outra de 250 euros,
pertença da sócia Maria Alice da Silva Moutinho.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021278

CONSTRUÇÕES ALMEIDA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5276/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504025155; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 73/980730.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021276

CONSTRUÇÕES ALMEIDA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5276/971117; identificação de pessoa colectiva
n.º 504025155; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/
011009.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em refor-
ço e na proporção das suas quotas � redenominação do capital

social para euros, e alteração parcial do contrato, quanto ao arti-
go 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Joaquim Fernando de Sá
Neves e Manuel António Pinho de Almeida.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021273

SOUSA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4582/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503582921; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 4/011009.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em refor-
ço e na proporção das suas quotas � redenominação do capital
social para euros, e alteração parcial do contrato, quanto ao arti-
go 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021271

SOUSA & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 4582/960112; identificação de pessoa colectiva n.º 503582921; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 78/980730.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021269

SOCIREL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5840/981228; identificação de pessoa colectiva
n.º 502104821; inscrição n.º 19; número e data da apresenta-
ção: 26/011010.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
registo de designação do conselho de administração para o triénio
de 2001/2003 � Presidente: Manuel das Neves Soares Ferreira;
vogais: Júlia Rosa Ferreira e Arminda Nazaré Veríssimo Nogueira
Neves Ferreira.

Data: 22 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

25 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021267
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GOMES DA SILVA, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4043/940315; identificação de pessoa colectiva
n.º 503174556; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 6/011010.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo: reforço do capital para 20 048 200$, sendo o au-
mento de 48 200$, realizado em dinheiro, subscrito da seguinte
forma: Maria Gomes da Silva, 4820$; Daniel Renato Barros
Domingues; Nuno Manuel Barros Domingues e Eurico Maciel
Barros Domingues, cada um 14 460$, e redenominação do capital
para euros, alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e
5.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 10 000 euros, pertencente à sócia Maria Gomes
da Silva, e outras três de 30 000 euros, cada uma, pertencentes a
cada um dos sócios Daniel Renato Barros Domingues, Nuno Ma-
nuel Barros Domingues e Eurico Maciel Barros Domingues.

5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por todos os sócios e
ainda por Américo Alves Domingues e Maria Emília Silva Barros
Domingues, casados, e residentes na Rua Central, 1194, Lourosa,
Santa Maria da Feira, todos desde já, designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os actos e contratos, neles
se incluindo a compra e venda de veículos para a sociedade, pela
intervenção conjunta de dois gerentes, sendo um deles obrigato-
riamente o gerente Américo Alves Domingues ou a gerente Maria
Emília Silva Barros Domingues.

3 � A gerência pode nomear mandatários para a prática de de-
terminados actos ou categorias de actos, dentro dos limites da sua
competência.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021265

GOMES DA SILVA, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4043/940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503174556;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/980108.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo: reforço do capital para 20 00 000$, sendo o aumen-
to de 19 000 000$, subscrito em numerário pelos sócios, na propor-
ção das suas quotas, e alteração parcial do contrato, quanto ao ar-
tigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 20 000 000$, dividido em duas quotas, sendo uma de
18 000 000$, pertencente à sócia Maria Gomes da Silva, e uma de
2 000 000$, pertencente ao sócio Daniel Renato Barros Domingues.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021263

GOMES DA SILVA, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4043/940315; identificação de pessoa colectiva

n.º 503174556; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 99/980731.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021261

PEREIRA, ROCHA & COELHO � SOCIEDADE
CONSTRUÇÃO COMPRA E VENDA IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 5739/981106; identificação de pessoa colectiva n.º 504298470; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 6/990323.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 32 000 000$, sendo o aumento de
8 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela admissão do
novo sócio Joaquim Manuel Ferreira Tavares, casado com Maria
Goreti Teixeira Gomes, na comunhão de adquiridos; designação de
gerente do novo sócio, residente na Avenida Principal, 4800, 4.º,
esquerdo, bloco B, freguesia de Lourosa, Santa Maria da Feira.
Data: 26 de Janeiro de 1999, e alteração parcial do contrato, quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
32 000 000$, dividido em quatro quotas de 8 000 000$, cada, per-
tencentes a cada um dos sócios, Avelino Gomes da Rocha, José
Carlos de Sousa Coelho, Mário José de Almeida Pereira e Joaquim
Manuel Ferreira Tavares.

4.º

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois ge-
rentes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021259

GEOSONDA � SONDAGENS GEOTÉCNICAS E GEOFÍSICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5624/980721; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250418; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 21/011010.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi o efectuado o
registo de designação dos gerentes Ricarda Manuela de Morais
Gonçalves Pereira Moura, residente em Vila Nova de Famalicão;
António José Duarte Brandão Machado, residente em Bustelo,
Moldes, Arouca, e Jorge Paulo Silva Resende, residente em Valega,
Ovar. Data: 1 de Junho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

25 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021256

WEB 3 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5947/990423; identificação de pessoa colectiva
n.º 504376454; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 15/011016.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração do con-
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trato, quanto aos artigos 3.º e 4.º, n.º 2, cuja redacção actualizada
é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dividido em duas quotas: uma de 1 080 000$, perten-
cente ao sócio Carlos José Gomes Barbosa, e outra de 120 000$,
pertencente ao sócio José Joaquim Barbosa.

4.º

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em todos
os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

20 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021253

ALCINO & LIMA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5256/971103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504133969; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
011011.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o seguinte registo: reforço do
capital para 1 002 410$, sendo o aumento de 502 410$, realizado
em dinheiro, subscrito pelos, sócios reforçando proporcionalmente
as quotas � redenominação do capital social para euros � e altera-
ção parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e realizado
em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Domingos Alcino Ferreira Lima, e outra
de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Madalena Ferreira Lima.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

10 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021250

BARI � CALÇADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 3355/911119; identificação de pessoa colectiva
n.º 502652799; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 13 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 13 e 14/011011.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registo de:

a) Cessação de funções dos gerentes José Manuel da Costa Pin-
to e Amadeu António da Silva Campos e Rui Manuel Sá Vieira.
Data: 15 de Julho de 1999;

b) Designação para o mandato de 1999/2001, dos gerentes
Amadeu António da Silva Campos, casado, residente na Rua do
Brasil, 7, 3.º, esquerdo, Santa Maria da Feira; José Alberto Alves
Pinto de Sá, casado, residente na Travessa das Acácias, 16, Esmoriz,
Ovar; Rui Manuel de Sá Vieira, casado, residente na Rua da Al-
deia, 276, Esmoriz, Ovar. Data: 16 de Julho de 1999.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021248

OCCAZOR PORTUGAL � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5379/980202; identificação de pessoa colectiva

n.º 504299891; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 180/990430.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021370

ANDRÉ DA SILVA LINHARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6845/010517; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 15/010517.

Certifico que André da Silva Linhares e mulher, Maria Isabel da
Silva Conceição, casados na comunhão de adquiridos, constituíram
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação André da Silva Linhares, L.da,
e tem a sua sede à Rua da Costa Velha, lugar de Duas Igrejas, fre-
guesia de Romariz, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social da sociedade,
dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de representa-
ção da sociedade em território nacional.

2.º

O seu objecto consiste em transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros � táxi.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma das quotas dos sócios que
são: André da Silva Linhares, uma quota de 2500 euros, e Maria
Isabel da Silva Conceição, uma quota de 2500 euros.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas prestações suplementares de capital, até ao montante igual
a 10 vezes o capital da sociedade.

5.º

A gerência, dispensada de caução, pertence unicamente ao sócio
André da Silva Linhares, ora nomeado gerente, bastando a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, inclusive a compra e venda de veículos automóveis.

6.º

As cessões e divisões de quotas entre sócios é livre; mas, a favor
de estranhos depende do consentimento expresso da sociedade.

Nas cessões de quotas dependentes do consentimento da socie-
dade, goza de direito de preferência a sociedade em primeiro lu-
gar e os sócios em segundo lugar.

O sócio que pretenda ceder a sua quota ou parte dela, deverá
comunicar à sociedade por carta registada, com aviso de recepção,
indicando o preço e demais condições da projectada cessão e indi-
car o proposto cessionário, a fim de a sociedade exercer o direito
de preferência.

No caso de cessão de quotas não consentida pela sociedade, esta
reserva-se ao direito de amortizar a respectiva quota pelo seu va-
lor nominal.

7.º

Os herdeiros de sócio falecido ou os representantes de interdito
exercerão em comum e representados por um só os respectivos
direitos sociais.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, dirigida aos sócios, com antecedência de 15 dias.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021367
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JOSÉ A. COSTA PINHO E MIGUEL MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6452/000601; identificação de pessoa colectiva
n.º 504936700; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/011012.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do gerente José António da Costa Pinho, por renúncia.
Data: 14 de Agosto de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021364

RADRI � CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2822/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200855; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 20/980413.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021362

RADRI � CONFECÇÕES E BORDADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2822/890802; identificação de pessoa colectiva
n.º 502200855; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 14/990422.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021358

FERNANDO OLIVEIRA � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2381/880107; identificação de pessoa colectiva
n.º 501917420; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: Of. 27 e 27/011012.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe foram efectuados os registos de:

a) Cessação de funções de gerente Joaquim Fernando de Olivei-
ra Alves, por óbito. Data: 18 de Abril de 2001;

b) Designação dos gerentes: Maria Clara Moreira Oliveira Alves,
residente na Rua Polivalente, 40, Mozelos; António Cristiano
Moreira de Oliveira Alves, residente na Rua de Leira da Relva, 143,
São Félix da Marinha, Vila Nova de Gaia, e Fernando Pedro
Moreira de Oliveira Alves, residente na indicada Rua Polivalente,
10. Data: 30 de Abril de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021354

IJA � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6606/001012; identificação de pessoa colectiva

n.º 505379287; Of. averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número
e data da apresentação: 18/010709.

Certifico que pela apresentação supra indicada foi efectuado o
registo de:

a) Cessação de funções do gerente Joaquim da Rocha Alves, por
renúncia. Data: 29 de Maio de 2001.

Conferida, está conforme o original.

20 de Julho de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021350

TRANSPORTES JOSÉ BORGES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6641/001130; identificação de pessoa colectiva
n.º 505181525; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 36/011123.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à so-
ciedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação do ge-
rente Joaquim Carlos Saboga dos Santos Oliveira, casado, residente
no lugar de Airas, São João de Ver. Data: 16 de Janeiro de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021349

PINHEIRO & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 2588/011022; identificação de pessoa colectiva n.º 502076461; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 10/011022.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe foi efectuado o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021347

SEDACOR � SOCIEDADE EXPORTADORA
DE ARTIGOS DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1082/760129; identificação de pessoa colectiva
n.º 500581525; inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 14/011017.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal social para 701 687 000$, sendo o aumento de 551 687 000$,
realizado quanto a 177 800 000$, por incorporação de prestações suple-
mentares, quanto a 16 490 379$, por incorporação de reservas de
reavaliação dos bens do activo imobilizado corpóreo; quanto a
18 153 640$30, por incorporação de reservas legais; quanto a
325 594 318$20, por incorporação de reservas livres; quanto a
13 648 662$50, em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na
proporção das suas quotas � redenominação do capital social para euros,
e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actua-
lizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e confor-
me escrituração social, é de 3 500 000 euros, dividido em cinco
quotas, iguais, de 700 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jorge Mendes Pinto de Sá, Joaquim Mendes Pinto de Sá,
Isolino Mendes Pinto de Sá, Carlos Alberto Domingues da Silva e
Carlos Alberto Mendes Pinto de Sá.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021345
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JORGE PINTO DE SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1489/791004; identificação de pessoa colectiva
n.º 500900493; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 13/011017.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 400 964 000$, sendo o aumento de 250 964 000$, realiza-
do quanto a 40 000 000$, por incorporação de prestações suplemen-
tares; 53 737 119$, por incorporação de reservas de reavaliação dos
bens do activo imobilizado corpóreo; quanto a 9 185 000$, por
incorporação de reservas legais; quanto a 136 536 297$, por incor-
poração de reservas livres, e 11 505 584$ em dinheiro, subscrito
pelos sócios em reforço e na proporção das suas quotas �
redenominação do capital social para euros e alteração parcial do con-
trato, quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e confor-
me escrituração social, é de 2 000 000 euros, dividido em cinco
quotas, iguais, de 400 000 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Jorge Mendes Pinto de Sá, Joaquim Mendes Pinto de Sá,
Isolino Mendes Pinto de Sá, Carlos Alberto Domingues da Silva e
Carlos Alberto Mendes Pinto de Sá.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requerer o registo
deste acto no prazo de três meses.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021341

DINIS COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5574/980605; identificação de pessoa colectiva
n.º 504219049; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 48/990427.

Certifico que pela apresentação supra referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

2 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021338

CATIBRUNO � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4602/960124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503582557; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 22 e 23/980619.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registos de:

Cessação de funções da gerente Maria Fernanda da Costa Go-
mes Barbosa, por renúncia. Data: 4 de Maio de 1998;

Designação do gerente, sócio Manuel Sousa Santos, residente na
Rua de D. Afonso Henriques, 8, 2.º, direito, Santa Maria da Feira.
Data: 4 de Maio de 1998.

Conferida, está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021336

CATIBRUNO � CORTE E COSTURA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4602/960124; identificação de pessoa colectiva

n.º 503582557; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 7/011016.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal social para 1 002 410$, sendo o aumento de 602 410$, realiza-
do em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na proporção
das suas quotas � redenominação do capital social para euros, e
alteração parcial do contrato, quando ao artigo 3.º, cuja redacção
actualizada é a seguinte:

3.º

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

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021333

CAFÉ CONFEITARIA DAS AIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6560/000914; identificação de pessoa colectiva
n.º 504866990; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 56 e 57/010629.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
registo de:

Cessação de funções da gerente Maria Celeste Martins da Ro-
cha, por renúncia. Data: 29 de Março de 2001.

Reforço do capital para 1 102 650$, sendo o aumento de 92 650$,
realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios em reforço e na pro-
porção das suas quotas � redenominação do capital social para
euros e alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 3.º e 5.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 5500 euros, e corresponde
à soma de duas quotas de 2750 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Maria Teresa de Almeida Santos e Carlos de Almeida
Pereira.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios.

§ único. A sociedade fica obrigada com a assinatura de um só-
cio-gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021331

C. & L. CORREIA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 7303/011016; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 24/011016.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída,
entre Leonel Jorge Ferreira Correia e mulher, Cláudia Sofia da Silva
Almeida Correia, casados na comunhão de adquiridos, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. & L. Correia � Indústria de
Calçado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar do Monte, à Urbani-
zação da Pedreira, lote 18, 1.º, freguesia de Mosteirô, concelho de
Santa Maria da Feira.
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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 criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de calçado, fabri-
cação de componentes para calçado, prestação de serviços à indús-
tria de calçado, fabricação de artigos de viagem e de uso pessoal e
de marroquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio
Leonel Jorge Ferreira Correia, e uma do valor nominal de
2500 euros, pertencente à sócia Cláudia Sofia da Silva Almeida
Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Conferida, está conforme o original.

19 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021328

T. S. M. F. � TÁXIS � SANTA MARIA DA FEIRA, L.DA

(anteriormente TRANSPORTES VALDEMAR VIDAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 732/681020; identificação de pessoa colectiva
n.º 500499438; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
011015.

Certifico que pela apresentação supra referida, foi efectuado o
seguinte registo:

Reforço do capital para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado em dinheiro e subscrito da seguinte for-
ma: 101 204$, pelos sócios em partes iguais e em reforço das res-
pectivas quotas, e 501 204$, pela admissão dos novos
sócios: António Manuel Fernandes Pereira e mulher, Fernanda de
Jesus Bento Pereira, subscrevendo cada um uma quota de
250 602$ � redenominação do capital social para euros e altera-
ção parcial do contrato, quanto aos artigos 1.º (denominação), 3.º,
4.º e aditamento do artigo 12.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação T. S. M. F. � Táxis � Santa
Maria da Feira, L.da, tem a sua sede na Travessa da Rua de Inácio
Bragança, 60, freguesia de Souto, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, iguais,
de 1250 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Elias
Augusto Ramos Cruz, Fernanda de Jesus Azevedo Flor Cruz,
António Manuel Fernandes Pereira e Fernanda de Jesus Bento Pe-
reira.

ARTIGO 4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, os quais todos têm
capacidade profissional, desde já nomeados gerentes.

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas dos ge-
rentes Elias Augusto Ramos Cruz e António Manuel Fernandes
Pereira.

Em ampliação dos poderes normais de gerência ficam, desde já,
os gerentes aqui nomeados autorizados à compra e venda de veí-
culos automóveis, contratos de leasing.

ARTIGO 12.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros.

Adverti os outorgantes de que o presente acto deverá ser subme-
tido a registo dentro de três meses a contar de hoje.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

28 de Outubro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira
Santos. 1000021326

ARAÚJO & LINO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1537/800327; identificação de pessoa colectiva
n.º 500947392; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 15 e 16/011019.

Certifico que pelas apresentações supra referidas e em relação à
sociedade em epígrafe, foram efectuados os registo de:

Cessação de funções do gerente António Ferreira Lino, por óbi-
to. Data: 11 de Julho de 2001.

Designação do gerente Hugo António Marques de Sá Lino, re-
sidente na Rua de S. Tomé e Príncipe, 16, Vila Nova, Santa Maria
da Feira. Data: 18 de Julho de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021323

SPEC � SOCIEDADE PORTUGUESA DE EXPOSIÇÕES
E CONGRESSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 5439/900303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118455; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 17/011019.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação dos
órgãos sociais para o triénio 2001/2003.

Conselho de administração: Presidente: Jorge Pedro Moreira Ren-
da dos Reis; vice-presidente: José João Soares Miranda Coelho;
vogais: António Augusto Tavares da Costa, José Manuel Trigo
Reto, José Carlos Simões Coutinho.

Fiscal único: efectivo: João Augusto & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por João Albino Cor-
deiro Augusto, solteiro, maior, residente na Avenida da Praia da
Vitória, 71-A, 1.º, Lisboa; suplente: Figueiredo & Neves, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, representada por Adelaide
Maria Viegas Clare Alves, solteira, maior, residente na Praça do
Bom Sucesso, 127, 7.º, sala 701, Porto.

Data: 30 de Março de 2001.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021320

COUTINHO & MAGALHÃES, L.DA

Sede: Vila Nova, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2794/890628; identificação de pessoa colectiva
n.º 502182598; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/
011024.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a acta da
assembleia geral de 2 de Outubro de 2001, em que foi deliberado
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aumentar o capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, realizado em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos
sócios.

Foi ainda deliberado proceder à redenominação do capital social
para 5000 euros e, em consequência, foi alterada a redacção do
artigo 3.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de 2500 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Fernando Mendes Pinto, e outra no
valor de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Julieta Ferreira
Martins Mendes Pinto.

Foi ainda depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000021318

CENTRO CLÍNICO DA ESTAÇÃO, L.DA

Sede: Estação, Paços de Brandão, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2503/880715; identificação de pessoa colectiva
n.º 502009179; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 23/011024.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a acta da
assembleia geral de 30 de Setembro de 2001, em que foi delibera-
do reforçar o capital social para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$ por incorporação de reservas livres e proceder à
redenominação do capital, e alterada a redacção do artigo 3.º do
pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de
4500 euros, pertença do sócio António Ferreira Couto, e duas de
250 euros, cada, pertença uma de cada um dos sócios, Luís Perei-
ra Ferreira Couto e José António Pereira Ferreira Couto.

Foi ainda depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

12 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000021315

MANUEL GONÇALVES & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 1575,
freguesia de Guisande

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 7093/010801; inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 12/010801 e 14/011024.

Certifico que, por escritura de 30 de Julho de 2001, lavrada a
fls. 12, do livro n.º 157-I, do 1.º Cartório Notarial de Santa Maria
da Feira, entre Manuel da Conceição Gonçalves e Germano da
Conceição Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Gonçalves & Irmão, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora de Fátima, 1575, fregue-
sia de Guisande, deste concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá abrir ou encerrar sucursais ou filiais,
bem como mudar a sede dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de cons-
trução de edifícios e obras públicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
montante igual ao quíntuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, sendo bastante a assinatura de qualquer um
deles nos serviços de mero expediente.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os demais actos e contra-
tos, são necessárias as assinaturas conjuntas de ambos os gerentes.

§ 2.º Consideram-se englobados nos poderes de gerência a com-
pra e venda de veículos automóveis de e para a sociedade e a as-
sinatura de contratos de leasing.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000021314

MARQUES & PINHO, L.DA

Sede: Infestas, Escapães, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 984/750404; identificação de pessoa colectiva
n.º 500185220; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 4 e 6/011024.

Certifico que por escritura de 25 de Novembro de 1999, lavrada
a fls. 120, do livro n.º 48-E, do Cartório Notarial de Oliveira de
Azeméis, a ex-sócia Adriana Marques de Pinho renunciou às fun-
ções de gerente que vinha exercendo.

Mais certifico que pela mesma escritura o capital social da refe-
rida sociedade foi aumentado para 40 096 400$, sendo o aumento
de 96 400$, realizado em dinheiro, subscrito pelos sócios na pro-
porção e em reforço das suas quotas, tendo também procedido à
redenominação do capital em euros e alterada a redacção dos arti-
gos 3.º, 4.º, 6.º e 7.º do pacto social, que passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social é de 200 000 euros (equivalente a 40 096 400$),
correspondente à soma das duas quotas seguintes: uma quota no
valor nominal de 140 000 euros (equivalente a 28 067 480$), per-
tencente ao sócio Fernando Pinho Vieira, e uma quota de
60 000 euros (equivalente a 12 028 920$), pertencente ao sócio
Joaquim Alberto Pinho Vieira.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo do sócio Fernando Pinhei-
ro Vieira, que é, desde já, designado gerente, bastando a sua assi-
natura para obrigar a sociedade.

§ único. A sociedade poderá, independentemente da deliberação
da assembleia geral, proceder à aquisição e alienação de bens mó-
veis ou imóveis, bem assim como tomar de arrendamento bens que
se afigurem indispensáveis ao objecto social, podendo o sócio-ge-
rente celebrar contratos e assinar tudo o que se afigurar necessário
para a prossecução de tais fins.

6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto social diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas e associar-se a quaisquer outras pessoas colectivas.

7.º

A assembleia geral que aprovar as contas sociais deliberará se
serão ou não criados fundos além do de reserva legal, ser serão ou
não distribuídos lucros e em caso afirmativo qual a percentagem
dos lucros a distribuir.
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Foi ainda depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000021312

CORSER � CORTIÇAS, L.DA

Sede: Outeirinho, Santa Maria de Lamas,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2971/900219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502296356; inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 22/011024.

Certifico que foi depositada, na respectiva pasta, a acta da
assembleia geral de 30 de Setembro de 2001, em que foi delibera-
do reforçar o capital para 15 036 150$, sendo o aumento de 36 150$
por incorporação de resultados transitados e proceder à redeno-
minação do capital, e alterada a redacção do artigo 2.º do pacto
social, que passou a ser a seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 75 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de
37 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Isabel Ma-
ria Barros Oliveira Serra e Victor Alexandre da Silva Serra.

Foi ainda depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do
pacto social.

Conferida, está conforme.

10 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Soares
Figueiredo. 1000021309

MANUEL DOS SANTOS SOARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1332/780223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500740062; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 14/011019.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000021306

JOSÉ MANUEL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 7293/011012; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 11/011012.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída
entre José Manuel da Silva Oliveira Gomes e mulher, Ana Fernanda
Fernandes da Rocha, casados na comunhão de adquiridos e José
António da Rocha Oliveira Gomes, solteiro, maior, a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Manuel Gomes, L.da, com sede
na Avenida de São Cristóvão, 2115, freguesia de Nogueira da
Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou de
concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, fi-
liais ou outras formas de representação social em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de acabamentos de cons-
trução civil, nomeadamente aplicação de gessos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma do valor nominal
de 3000 euros, pertencente ao sócio José Manuel da Silva Oliveira
Gomes, e duas iguais do valor nominal de 1000 euros, pertencen-
tes uma a cada um dos restantes sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio José Manuel
da Silva Oliveira Gomes que desde já é nomeado gerente.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respectiva
aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Conferida, está conforme o original.

12 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000020397

PADARIA PASTELARIA TRIBO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 7372/011115; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 2/011115.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi constituída
entre Alberto da Silva Pereira e mulher Palmira Oliveira Marques
de Resende; Alberto Oliveira da Silva Pereira, casado com Maria
Paula Sampaio Dias Coutinho, na comunhão de adquiridos; e Ma-
ria Deolinda Oliveira da Silva Pereira, solteira, maior, a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Padaria Pastelaria Tribo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de São Cristóvão,
915, freguesia de Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Ma-
ria da Feira.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de panificação e pastela-
ria, comercialização dos mesmos; e exploração de café e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
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quatro quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais
de 3000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios, Alberto
da Silva Pereira e Palmira Oliveira Marques de Resende; e duas
iguais de 2000 euros, cada, pertencente uma a cada um dos sócios,
Alberto Oliveira da Silva Pereira e Maria Deolinda Oliveira da
Silva Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os
sócios e a não sócia, Maria Paula Sampaio Dias Coutinho, casada,
residente na Avenida de São Cristóvão, 915, freguesia de Noguei-
ra da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obriga-
tória a assinatura do gerente Alberto da Silva Pereira ou da geren-
te Palmira Oliveira Marques de Resende.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a for-
ma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o re-
embolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da

sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social e
a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equi-
pamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nes-
se período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida está conforme o original.

15 de Dezembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000020395

J. & TRIGO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6006/990616; identificação de pessoa colectiva
n.º 504506188; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 12/011015.

Certifico que pela apresentação supra-referida foi efectuado o
registo de:

Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 2.º e 3.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios e engenharia
civil, assim como construção de estradas, vias férreas, aeroportos
e de instalações desportivas. Serviços de serralharia e montagens
de pré-fabricados.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

29 de Novembro de 2001. � O Segundo-Ajudante, José Olivei-
ra Santos. 1000020394

BEJA
CASTRO VERDE

AGROCASTRENSE, ADUBOS, RAÇÕES PARA ANIMAIS
E PRODUTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Sede: Rua de Fialho de Almeida, 59, na vila,
freguesia e concelho de Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 7/840313; identificação de pessoa colectiva n.º 501171878;
averbamento à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 10 e 11/011228.

Certifico que na sociedade em epígrafe:
Foi registada a mudança de sede para a Rua de Fialho de

Almeida, 59, na vila, freguesia e concelho de Castro Verde.
Foi efectuado o registo de aumento de capital e sua

redenominação, com alteração parcial do contrato, tendo o artigo 3.º
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas de João
Alegre Baltazar, com os valores de 1665 euros e 835 euros, e ou-
tras duas de Alda Vitória Guerreiro Cerejo Alegre Baltazar, com
os valores de 1665 euros e 835 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Janeiro de 2002. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
1000020828
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FERREIRA DO ALENTEJO

FERPNEUS � PNEUS DE FERREIRA, L.DA

Sede: Largo da Restauração, 7, Ferreira do Alentejo

Conservatória do Registo Comercial de Ferreira do Alentejo. Ma-
trícula n.º 11/850502; identificação de pessoa colectiva
n.º 501584447.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício de 1999.

16 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000021132

BRAGA
CELORICO DE BASTO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO CRASTO, L.DA

Sede: Quinta da Torre, Crasto, S. Clemente,
Celorico de Basto

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 145/920309; identificação de pessoa colectiva
n.º 502718552; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
011218.

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

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2001.

Os documentos encontram-se depositados na respectiva pasta.

22 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria
Fernanda Carvalho da Silva Alves. 1000021301

GUIMARÃES

ORALCLIM � MEDICINA DENTÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8127/011219; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 58/011219.

Constituição de sociedade unipessoal por quotas

Paulo Jorge de Melo Meneses e Vasconcelos Rodrigues, casado
no regime da comunhão de adquiridos com Olga Maria da Pieda-
de Miranda Fernandes e Vasconcelos Rodrigues, residente na Rua
de Antero Henriques da Silva, 1441, 4.º, direito, freguesia da Cos-
ta, concelho de Guimarães, portador do bilhete de identidade
n.º 8569511, de 5 de Junho de 1996, emitido pelos Serviços de
Identificação de Lisboa, contribuinte n.º 204828597.

Pelo presente documento particular outorga, nos termos do dis-
posto no n.º 4, do artigo 270.º-A, do Código das Sociedades Comer-
ciais, a constituição de um sociedade unipessoal por quotas, subor-
dinada às cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ORALCLIM � Medicina Dentária,
Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Antero Henriques da Silva, 1441,
4.º, direito, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social para
qualquer outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
medicina dentária.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representando uma quota de igual valor nominal, per-

tencente ao sócio Paulo Jorge de Melo Meneses e Vasconcelos
Rodrigues.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares de
montante global equivalente até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e a representação da sociedade cabe ao
sócio único que, desde já, fica nomeado gerente, bastando a sua
assinatura para vincular a sociedade.

2 � A sociedade pode constituir mandatário, mediante a outor-
ga de procuração adequada para o efeito.

ARTIGO 7.º

O sócio e a sociedade podem celebrar negócios jurídicos entre
si, desde que estes permitam a prossecução do objecto da socieda-
de, os quais obedecerão à forma legalmente prescrita.

ARTIGO 8.º

A gerência fica, desde já, autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital social depositado, para pagamento das despesas de
constituição e registo da sociedade, bem como de aquisição de bens.

Está conforme o original.

17 de janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021348

SISLI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8131/011220; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 107/011220.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Dezembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, João Gonçalves Moreira da Silva, respec-
tivo notário, compareceram como outorgantes:

1.º António Manuel Salgado Teixeira Torrinha Cardoso, contri-
buinte fiscal n.º 207788758, casado com Odete Sónia Ferreira de
Oliveira Martins Torrinha, na comunhão de adquiridos, residente
na Praceta de Francisco Sá Carneiro, bloco 15-A, 5.º, direito, fre-
guesia da Costa e natural da de São Paio, ambas nesta cidade;

2.º José Manuel Salgado Teixeira Torrinha Cardoso, contribuin-
te fiscal n.º 217856101, solteiro, maior, residente na Rua de Ale-
xandre Herculano, 260, 3.º, direito, bloco A, Urbanização da
Quintã, freguesia de Azurém, e natural de São Paio, ambas desta
cidade.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição de seus bi-
lhetes de identidade n.º 9827057, de 25 de Agosto de 1998, e
n.º 10976060, de 7 de Outubro de 1999, emitidos pelos Serviços de
Identificação de Lisboa.

E declararam que, entre si, constituem uma sociedade comercial
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SISLI � Sociedade Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede na Praceta de Francisco Sá Carneiro, bloco 15-A,
5.º, direito, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
deslocar a sua sede para qualquer outro local, do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda, locação e
administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António Manuel
Salgado Teixeira Torrinha Cardoso e José Manuel Salgado Teixeira
Torrinha Cardoso.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao montante global equivalente ao quíntuplo do capital social,
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desde que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos
representativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a ambos os sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender, trocar, alugar, assinar contratos de leasing

de bens móveis ou imóveis.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021352

A. A. FERREIRA � SERRALHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8136/011221; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 115/011221.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Outubro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante
principal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram os
outorgantes:

1.º António de Araújo Ferreira, contribuinte fiscal n.º 164468137,
casado com Maria Alice Alves Ribeiro Ferreira, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente na Rua da Liberdade, 414, fre-
guesia de Gondar, deste concelho, e natural da freguesia de Espo-
rões, concelho de Braga;

2.º Maria Alice Alves Ribeiro Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 124195377, casada com o anterior outorgante, com ele residen-
te, natural da dita freguesia de Gondar.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.º 3946791, de 29 de Setembro
de 1999, e n.º 5897925, de 17 de Setembro de 1999, emitidos pe-
los Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. A. Ferreira � Serralha-
ria, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Liberdade, 414, freguesia
de Gondar, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
pode ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na fabricação de portas, grades, janelas e
outros elementos similares em metal e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor
nominal de 2500 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos
sócios, António Araújo Ferreira e Maria Alice Alves Ribeiro
Ferreira.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao limite máximo de cinco vezes o
capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021356

TERRAPLENAGENS DE PEDRADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8137/011221; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 116/011221.

Constituição de sociedade

No dia 31 de Outubro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Guima-
rães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante principal
do Cartório, em exercício pleno de funções notariais, em virtude do
lugar de notário se encontrar vago, compareceram os outorgantes:

1.º José Manuel Vaz da Silva, contribuinte fiscal n.º 189840579,
natural da freguesia de Selho (São Cristóvão), deste concelho, re-
sidente na Rua de Fernando Pessoa, 249, freguesia de Serzedelo,
também deste concelho, casado no regime da comunhão de adqui-
ridos com a segunda outorgante;

2.º Maria Isabel Mendes da Silva, contribuinte fiscal
n.º 197872506, natural da referida freguesia de Serzedelo, casada
como se disse com o primeiro outorgante e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente, n.º 10242541, de 28 de Março
de 2000, e n.º 1130706, de 14 de Maio de 1998, emitidos pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Terraplenagens de Pedrados, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de Fernando Pessoa, 249, na freguesia
de Serzedelo, do concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto demolições e terraplenagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas, iguais, do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
José Manuel Vaz da Silva e Maria Isabel Mendes da Silva.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já, nomeados gerentes os sócios José
Manuel Vaz da Silva e Maria Isabel Mendes da Silva.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

Assim o disseram e outorgaram.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021360

MÁRIO MIRANDA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8138/011221; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 117/011221.

Constituição de sociedade

No dia 19 de Outubro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudante
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principal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram os
outorgantes:

1.º Mário Miranda Ferreira, contribuinte fiscal n.º 118775707,
casado com Maria Custódia Ferreira Martins, sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residentes na Rua da Cabreira, freguesia de
Gondar, deste concelho, e natural da freguesia de Carreira, conce-
lho de Barcelos;

2.º Maria Manuela Martins de Miranda Jesus, contribuinte fis-
cal n.º 213124793, casada com João Fernando Henriques de Jesus,
sob o regime da comunhão de adquiridos, residente no Casal da
Barroca, freguesia de Cachoeiras, concelho de Vila Franca de Xira,
e natural da dita freguesia de Gondar;

3.º Mário José Martins de Miranda, contribuinte fiscal
n.º 227019318, solteiro, maior, residente na Rua das Cabreiras, dita
freguesia de Gondar, de onde é natural.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, e ainda o facto de que
a segunda e o terceiro são filhos do primeiro outorgante, pela exi-
bição dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.º 1852721, de
29 de Janeiro de 1998, n.º 10307684, de 30 de Setembro de 1999,
e n.º 11448901, de 19 de Julho de 2001, emitidos pelos Serviços
de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem entre si uma sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Miranda & Filhos, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua de 1.º de Maio, 243, freguesia de Selho,
São Jorge, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede da sociedade
pode ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso e a retalho de
pneus e motociclos, manutenção, suas peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e acha-se dividido em três quotas: uma do valor nomi-
nal de 3000 euros, pertencente ao sócio Mário Miranda Ferreira, e
duas, iguais, do valor nominal de 1000 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Maria Manuela Martins de Miranda e
Mário José Martins de Miranda.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares até ao limite máximo de cinco vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

A gerência e representação da sociedade, com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence aos
sócios Mário Miranda Ferreira e Mário José Martins de Miranda,
que, desde já, ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consen-
timento expresso da sociedade, dado por escrito.

2 � Nas cessões de quotas a estranhos, os sócios gozam do di-
reito de preferência.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021365

LUCINDA & MARIA JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8140/011226; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/011226.

Contrato de sociedade

No dia 31 de Outubro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de Gui-
marães, perante mim, Luís Fernando Ribeiro Dalot, ajudante prin-
cipal em pleno exercício de funções do doença do respectivo no-
tário, João Gonçalves Moreira da Silva, compareceram as
outorgantes:

1.º Lucinda Maria Gonçalves Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 191362840, casada com Valdemar Fernando da Silva Pires de
Sousa, na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Devesa da
Ribeira, 498, freguesia de Sande, São Martinho, deste concelho, de
onde é natural;

2.º Maria José Gonçalves Ferreira, contribuinte fiscal n.º 155678701,
casada com Domingos Oliveira da Silva, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua da Cortinha, 239, referida freguesia de Sande, São
Martinho, de onde é natural.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos bilhe-
tes n.º 9944617, de 31 de Outubro de 2000, e n.º 9168404, de 1 de
Setembro de 1999, emitidos pelos Serviços de Identificação de
Lisboa.

E declararam que constituem, entre si, uma sociedade comercial por
quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lucinda & Maria José, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Cortinha, 239, freguesia de Sande, São
Martinho, concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode deslo-
car a sua sede para qualquer outro local, do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção de artigos de vestuá-
rio em série.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias, Lucinda
Maria Gonçalves Ferreira e Maria José Gonçalves Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde
que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a ambas as sócias, que, desde já, ficam
nomeadas gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e con-
tratos, pela intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021369

ANTÓNIO PEREIRA RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8148/011228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 45/011228.

Constituição de sociedade

No dia 11 de Dezembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudan-
te principal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais,
em virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram
os outorgantes:

1.º António Pereira Ribeiro, casado no regime da comunhão de
adquiridos com a segunda outorgante, residente na Travessa da
Sapeira, 2, freguesia de Brito, desde concelho, de onde é natural,
contribuinte fiscal n.º 148570364;
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2.º Maria Beatriz Gonçalves de Oliveira, casada como se disse
com o primeiro outorgante, com ele residente, e natural da fregue-
sia de Oleiros, deste concelho, contribuinte fiscal n.º 155580949.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição, respecti-
vamente, da carta de condução n.º BR-95012, emitido em 20 de
Janeiro de 1994, pela Direcção de Viação de Braga, e pelo bilhete
de identidade n.º 6501514, emitido em 4 de Julho de 1996, pelos
Serviços de Identificação de Lisboa.

E por eles foi dito que constituem, entre si, uma sociedade co-
mercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Pereira Ribeiro, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 85, da freguesia de Brito,
do concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria de bordados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e acha-se dividido em duas quotas, iguais, do valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
António Pereira Ribeiro e Maria Beatriz Gonçalves de Oliveira.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
prestações suplementares, até ao limite máximo de 20 vezes o
montante das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já, nomeados gerentes os sócios António
Pereira Ribeiro e Maria Beatriz Gonçalves de Oliveira.

3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

Declararam ainda os outorgantes que a gerência fica autorizada
a levantar o capital social depositado na competente instituição
bancária, para fazer face às despesas de escritura, publicações e
registo, bem como à aquisição do equipamento necessário à sua
instalação e para iniciar a actividade social.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021371

J. M. DA SILVA GONÇALVES � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8149/011228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 46/011228.

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 13 de Novembro de 2001, no 1.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, José Edmundo Gomes Santiago, ajudan-
te principal do Cartório, em exercício pleno de funções notariais,
em virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceu como
outorgante José Maria da Silva Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 150216009, divorciado, residente na Rua de Camões, 28, da
freguesia de Sebastião, e natural da de Guimarães (Oliveira do
Castelo), ambas deste concelho.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição da sua carta
de condução n.º BR-132347, emitida em 7 de Julho de 1993, pela
Direcção de Viação de Braga.

E por ele foi dito que constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. M. da Silva Gonçalves �
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Camões, 28, da
freguesia de S. Sebastião, do concelho de Guimarães.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada para qualquer outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na actividade da construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde a uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio José Maria da Silva Gonçalves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence ao sócio José Maria da
Silva Gonçalves, que fica, desde já, nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio poderá efectuar prestações suplementares de cinco ve-
zes o limite da sua quota.

Por último declarou ainda o outorgante que não é sócio de mais
nenhuma sociedade unipessoal por quotas.

Assim o disse e outorgou, tendo ainda declarado que a gerência
fica autorizada a levantar o capital social depositado na competen-
te instituição bancária, para fazer face às despesas de escritura,
publicações e registo, bem como à aquisição do equipamento ne-
cessário à sua instalação e para iniciar a actividade social.

Adverti o outorgante da obrigação de requerer o registo deste
acto dentro do prazo de três meses.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021373

CARPINTARIA MONTE ALVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8151/011228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 80/011228.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Dezembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, João Gonçalves Moreira da Silva, respec-
tivo notário, compareceram os outorgantes:

1.º António da Silva Andrade, contribuinte fiscal n.º 137008856,
casado com Teresa de Jesus Oliveira Ferreira, sob o regime da
comunhão de adquiridos, residente no lugar da Bouça do Rio, fre-
guesia de Ronfe, deste concelho e dela natural;

2.º Teresa de Jesus Oliveira Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 157037525, casada com o anterior outorgante, com ele residen-
te, natural daquela freguesia de Ronfe.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.º 7569647, de 6 de Fevereiro de 2001, e
n.º 7671787, de 19 de Outubro de 1999, emitidos pelos Serviços de
Identificação de Lisboa.

E declararam que entre si constituem uma sociedade comercial
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carpintaria Monte Alvar, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Monte Alvar, 786, freguesia de Ronfe, con-
celho de Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
deslocar a sua sede para qualquer outro local, do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto carpintaria, parquetaria, fabricação
embalagens de madeira. Fabricação e colocação de portas, janelas
e acabamentos de madeira na construção civil. Fabricação e aca-
bamentos de mobiliário de cozinhas e de decoração. Serração de
madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais,
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de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, António da
Silva Andrade e Teresa de Jesus Oliveira Ferreira.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde
que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a ambos os sócios, que, desde já ficam
nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
Comprar, vender, trocar, alugar, assinar contratos de leasing de bens

móveis ou imóveis.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações em sociedades com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021378

ASPIRALIMPA � LIMPEZA E DESINFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 8152/011228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 81/011228.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Dezembro de 2001, no 2.º Cartório Notarial de
Guimarães, perante mim, João Gonçalves Moreira da Silva, respec-
tivo notário, compareceram os outorgantes:

1.º Beatriz Julieta da Silva Machado Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 175601917, casada com Dâmaso Dinis Ferreira, na comunhão
de adquiridos, residente na Rua da Costa, 30, freguesia de São
Martinho do Campo, concelho da Póvoa de Lanhoso e natural da
freguesia de Silvares, deste concelho;

2.º Dâmaso Dinis Ferreira, contribuinte fiscal n.º 155676261,
casado com a anterior outorgante, com ela residente e natural da
freguesia de Ronfe, deste concelho;

3.º Lourenço Fernando, contribuinte fiscal n.º 167672665, casa-
do com Luísa Maria Silva Canário da Rocha Fernando, na comu-
nhão de adquiridos, residente no lugar da Poça, freguesia de Ronfe,
deste concelho e natural de Angola.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade n.º 7874436, de 16 de Dezembro de 1999,
n.º 8400736, de 23 de Julho de 1999, e n.º 9988430, de 23 de Feve-
reiro de 1998, emitidos pelos Serviços de Identificação de Lisboa.

E declararam que, entre si, constituem uma sociedade comercial
por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ASPIRALIMPA � Limpeza e
Desinfecção, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Tiago, 647,
lote 2, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Ronfe, concelho de
Guimarães.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
deslocar a sua sede para qualquer outro local, do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto limpezas e desinfecções a empre-
sas e a particulares, lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
Salão de cabeleireira, instituto beleza, compra e venda de langerie,
perfumes e cosméticos. Recolha e tratamento de águas residuais. Ges-
tão de resíduos e limpeza pública em geral. Formação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, sendo

duas, iguais, de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Beatriz Julieta da Silva Machado Ferreira e Dâmaso Dinis
Ferreira, e outra de 1000 euros, pertencente ao sócio Lourenço
Fernando.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao montante global equivalente a 10 vezes o capital social, desde
que a chamada seja deliberada por unanimidade dos votos repre-
sentativos de todo o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, compete a todos os sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada, em todos os seus actos e con-
tratos, pela intervenção conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Alice da Silva
Castro Lopes. 1000021381

PÓVOA DE LANHOSO

BERNARDINO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 242/930108; identificação de pessoa colectiva n.º 502911123;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/011119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo em consequência, o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3000 euros,
pertencente ao sócio Bernardino Vieira Fernandes, e outra de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Adelaide Amaral Machado
Fernandes.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Rosário Ri-
beiro Barroso. 1000021311

CONSTRUÇÕES CARLOS TINOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrícula
n.º 278/941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503322890;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20011119.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado a redenominação com aumento de capital e alteração parcial
do contrato, tendo em consequência o artigo 3.º, ficado com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3750 euros
pertencente ao sócio Carlos da Rocha Tinoco e outra de 1250 euros,
pertencente ao sócio Henrique Antunes Tinoco.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Rosário Ri-
beiro Barroso. 1000021307
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LANHOSOTUR, SOCIEDADE TURÍSTICA
DA PÓVOA DE LANHOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Póvoa de Lanhoso. Matrí-
cula n.º 390/971229; identificação de pessoa colectiva
n.º 504026348; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/
20011119.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que foi efec-
tuado o registo de nomeação de gerentes � Cândido da Silva
Mendes, casado; António da Silva Mendes, casado; Mário da Sil-
va Mendes, casado.

Data: 29 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

28 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria do Rosário Ri-
beiro Barroso. 1000020748

BRAGANÇA
BRAGANÇA

SALÃO RAPOSO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 740/
930802; identificação de pessoa colectiva n.º 503044814; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 12/020116.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Luís António Raposo Pêra, e ou-
tra de 500 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Gago Pêra.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020541

SAMIFOGO � COMERCIALIZAÇÃO DE EXTINTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1382/010116; identificação de pessoa colectiva
n.º 505919397 (Provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 17/020116.

Certifico que:
Manuel António Veloso casado com Maria Gorete Pereira Gon-

çalves, na comunhão de adquiridos e Rui Miguel Malhão Flores,
casado com Paula Cristina Gonçalves Veloso Flores na comunhão
de adquiridos e Jorge Manuel Gonçalves Veloso, solteiro, maior,
constituíram uma sociedade por quotas que se rege nos seguintes
termos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAMIFOGO � Comercia-
lização de Extintores, L.da, e tem a sua sede no Bairro da Coopera-
tiva, bloco A, 2.ª entrada, 3.º direito, freguesia da Sé, concelho de
Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de produtos
em estabelecimentos especializados; comercialização e manutenção
de extintores; venda de fardamentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, cada uma delas, pertencente a cada um dos
sócios, Manuel António Veloso, Rui Miguel Malhão Flores e Jor-
ge Manuel Gonçalves Veloso.

4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 2500 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a três gerentes,
sócios ou não, ficando desde já designados gerentes, os sócios, Rui
Miguel Malhão Flores, Manuel António Veloso e Jorge Manuel
Gonçalves Veloso.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos.
4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de

favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes,
estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea c)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020544

BORGES & DIEGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1383/
010117; identificação de pessoa colectiva n.º 505659360 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020117.

Certifico que:
Marcelino Augusto Borges casado com Feliciana Judite Diegues

Borges, na comunhão de adquiridos e Feliciana Judite Diegues
Borges, casada com Marcelino Augusto Borges na comunhão de
adquiridos, constituíram uma sociedade por quotas que se rege nos
seguintes termos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Borges & Diegues, L.da e tem
a sua sede na Rua do Fervença, lote 11, Estrada do Turismo, fre-
guesia da Sé, concelho de Bragança.
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2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o transporte de passageiros em
automóveis ligeiros (táxis).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 2500 euros, cada uma delas, pertencente a cada um dos
sócios, Marcelino Augusto Borges e Feliciana Judite Diegues
Borges.

4.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante global de 2500 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio
ou não, ficando desde já designados gerentes, o sócio Marcelino
Augusto Borges.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, esta poderá:
a) Comprar, ou tomar de arrendamento quaisquer móveis ou

imóveis;
b) Comprar ou vender viaturas automóveis, bem como celebrar

contratos de leasing;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou

procuradores para a prática de determinados actos.
5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de

favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes,
estranhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o
cessionário, o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim
de obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e de pro-
porcionar o direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea c)

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020548

LABORATÓRIO MARIA JOSÉ MONTANHA & LAURA SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 325/
810421; identificação de pessoa colectiva n.º 501215816; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 18/020116.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de
5000 euros, representado por três quotas, a saber: uma quota de
2500 euros e outra quota de 2000 euros, pertencentes à sócia Laura
de Jesus Soares, e a terceira quota, de 500 euros, pertencente à sócia
Maria José Lopes Montanha.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020551

CHEMINÉ 2000, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 461/
870929; identificação de pessoa colectiva n.º 501880682; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/020122.

Certifico que a sociedade acima referenciada, se encontra dissol-
vida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 18 de Janeiro de 2002.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020553

AUTO PEÇAS STA APOLÓNIA � COMÉRCIO DE PEÇAS
E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1104/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504131125;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 11/020122.

Certifico que a sociedade acima referenciada, se encontra dissol-
vida e encerrada a sua liquidação, tendo sido aprovadas as contas
em 31 de Outubro de 2001.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020554

BÍSARO � SALSICHARIA TRADICIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1120/980709; identificação de pessoa colectiva n.º 504197215;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 15/020117.

Certifico que a sociedade unipessoal BÍSARO � Salsicharia
Tradicional, Sociedade Unipessoal, L.da, foi transformada em so-
ciedade comercial por quotas que passou a denominar-se
BÍSARO � Salsicharia Tradicional, L.da nos termos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BÍSARO � Salsicharia
Tradicional, L.da e tem a sua sede na Rua do Coronel Álvaro
Cepeda, freguesia de Gimonde, concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto fabrico e comércio de salsicharia
tradicional, degustação de produtos tradicionais, restauração e alo-
jamento de turismo ambiente.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 879,78 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, no
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valor de 24 939,89 euros, cada uma delas pertencente a cada um dos
sócios, Maria das Dores Afonso Fernandes e Alexandrina Isabel
Afonso Fernandes.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios prestações su-
plementares de capital até ao montante de 500 000 euros.

5.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução, remu-
nerada ou não conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence a dois gerentes, sócios ou não, ficando desde já designada
gerente, a sócia Maria das Dores Afonso Fernandes, e o não sócio
Alberto António Fernandes, casado, natural e residente na fregue-
sia de Gimonde, concelho de Bragança.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, esta pode-
rá comprar e vender quaisquer bens móveis ou imóveis, contrair
empréstimos, dar de hipoteca quaisquer bens da sociedade.

4 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

5 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não só-
cios depende do consentimento prévio da sociedade, gozando en-
tão os sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de
preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na

cláusula 6.ª;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020558

A VOZ DO NORDESTE � EDIÇÕES E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 458/
870907; identificação de pessoa colectiva n.º 501875417; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 6/020121.

Certifico que a sociedade acima referenciada procedeu à altera-
ção do seu pacto social, ficando alterado nos termos seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde às seguintes quotas: duas de 1275 euros

cada uma e pertencentes ao sócio César Urbino Rodrigues; três de
400 euros, pertencentes ao sócio César Urbino Rodrigues; e, uma
de 1250 euros pertencente ao sócio Armando António Martins Vara.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou depositado
na pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020561

CENTAL � CENTRO TÉCNICO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 751/
930927; identificação de pessoa colectiva n.º 503059803;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 11; número e
data da apresentação: 1/020122.

Certifico que João Manuel Rodrigues Martins renunciou ao car-
go de gerente que exercia na sociedade acima referenciada, desde
11 de Janeiro de 2001.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020536

JOSÉ SILVA FILIPE � CONSTRUÇÕES E REPARAÇÕES
DE EDIFÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1384/010117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505905256 (Provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 13/020117.

Certifico que:
José Mário da Silva Filipe, divorciado e Albérico Óscar Filipe,

casado com Maria Ofélia da Silva na comunhão de adquiridos,
constituíram uma sociedade de quotas que se rege nos termos se-
guintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma José Silva Filipe � Constru-
ções e Reparações de Edifícios, L.da, e tem a sua sede no Edifício
dos Coelhos, freguesia da Sé, concelho de Bragança.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir as-
sociações em participação e consórcio.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, reparação de
edifícios. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas uma no valor
nominal de 4500 euros pertencente ao sócio José Mário Silva Fili-
pe e outra no valor nominal de 500 euros pertencente ao sócio
Albérico Óscar Filipe.

4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares
de capital até ao montante de 2500 euros.

2 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições
a acordar em assembleia geral.

5.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence a um gerente, sócio
ou não, ficando desde já nomeado gerente o sócio, José Mário Sil-
va Filipe.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente único.
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3 � A sociedade e a gerência poderão nomear mandatários ou
procuradores para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os só-
cios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário,
o preço e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os demais
sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para exercer o
seu direito de preferência.

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falência, insolvência, morte ou interdição do sócio titular;
c) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 6º;
d) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em

geral, apreendida judicial ou administrativamente;
e) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compa-

recer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização será a resultante do valor

nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substitui-
ção, ser criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Luísa Josefa Belo
Pinto. 1000020538

VINHAIS

CIDADELA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 191;
identificação de pessoa colectiva n.º 503488585; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 3/020121.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectu-
ado o seguinte registo:

Apresentação n.º 3/020121 � Aumento e redenominação do ca-
pital e alteração parcial do contrato social.

Artigo alterado: 3.º
Montante após o reforço: 1 002 410$.
Natureza da subscrição: em dinheiro.
Como foi subscrito: pelos sócios Rui Fernando Esteves Lobo e

João da Ressurreição Fernandes � 2500 euros; e João da Ressur-
reição Fernandes � 2500 euros, passando o artigo 3.º a ter a seguin-
te composição:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 5000 euros, repre-
sentado por duas quotas iguais de 2500 �, cada uma, pertencendo
uma ao sócio João da Ressurreição Fernandes e outra ao sócio Rui
Fernando Esteves Lobo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora interina, Armandina
Alves Agrochão. 1000021124

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

MEGA VOLT � ACRÍLICOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1435/950515; identificação de pessoa colectiva n.º 503205117;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13/20011114.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial, que com referência à sociedade em
epígrafe, foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração
parcial do pacto. Aumento realizado por incorporação de resulta-
dos transitados, subscrito pelos sócios na proporção das respecti-
vas quotas e em reforço das mesmas.

Capital após o aumento: 1 002 410$.
Alteração: artigo 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Álvaro Ponte Batista e Ana
Cristina das Dores Ildefonso.

Mais certifico que, ficou depositado na pasta própria da socie-
dade, o texto do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

16 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 1000020855

COIMBRA
PENACOVA

CHELOCIVIL � INDÚSTRIA DE SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 263/
990121; identificação de pessoa colectiva n.º 504441698; data da
apresentação: 010626.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020946

CONSTRUÇÕES A. MARTINS RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 33/
860421; identificação de pessoa colectiva n.º 501630910; data da
apresentação: 010626.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020944

MANUEL ALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 154/
921214; identificação de pessoa colectiva n.º 502908483; data da
apresentação: 010625.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020943

TRANSPORTES NOGUEIRA & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 231/
980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504053396; data da
apresentação: 010627.
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Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020547

FENOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 67/
281287; identificação de pessoa colectiva n.º 501915184; data da
apresentação: 010627.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020546

NOVO TALHO CONFIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 50/
861202; identificação de pessoa colectiva n.º 501748725; data da
apresentação: 010629.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020939

FÁTIMA PIMENTEL & ZULMIRA CIPRIANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penacova. Matrícula n.º 51/
870107; identificação de pessoa colectiva n.º 501316876; data da
apresentação: 010904.

Certifico, para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que se encontram depositados na
pasta respectiva os documentos respeitantes à prestação de contas
relativas ao ano de 2000.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria de
Almeida Viseu. 1000020937

ÉVORA
ARRAIOLOS

TRANSPORTES MANUEL COMBA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua da Estrada Nacional 4, porta 13, Vimieiro,
freguesia do Vimieiro, concelho de Arraiolos

Capital social: 50 000 euros

 Conservatória do Registo Comercial de Arraiolos. Matrícula n.º 256/
110102; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/110102.

Certifico que Manuel Francisco Correia Comba casado com
Antónia Rosa Pinto Maximino Galvão Comba, na comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua da Estrada Nacional 4, porta 13, Vimieiro,
Arraiolos, constitui uma sociedade com o seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Manuel Comba,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional 4, porta 13,
Vimieiro, freguesia de Vimieiro, concelho de Arraiolos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes e podem ser criadas ou extintas filiais, sucur-
sais e agências.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer e transportes públicos
ocasionais de mercadorias por conta de outrém.

§ único. A sociedade pode adquirir participações sociais em
qualquer outra sociedade, ainda que com objecto diferente do seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde a uma única quota do mesmo valor
pertença do outorgante.

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos gerentes no-
meados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Manuel Francisco
Correia Comba.

3 � A gerência será ou não remunerada, conforme deliberação
da assembleia geral.

5.º

A sociedade obriga-se. em juízo e fora dele, activa e passivamen-
te, com a assinatura de um gerente.

6.º

O sócio fica desde já autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade, devendo observar a forma legalmente prescrita.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
de Oliveira Marcelino. 1000020831

BORBA

FAROL DOIS � ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 122/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 502593407; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 14/011221.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu capital e
consequentemente alterou o seu artigo 3.º do respectivo pacto, fi-
cando o mesmo com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas: uma de 3600 euros, do sócio
Sebastião José Falcato; e uma de 1400 euros, do sócio Luís Miguel
Cavaco Falcato.

O pacto na sua redacção actualizada está depositado na respec-
tiva pasta.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Rosa Maria de Oliveira
Aparício. 1000020803

ÉVORA

SULMOLAS � REPARAÇÃO DE MOLAS EM VEÍCULOS, L.DA

Sede: Zona Industrial de Almeirim, lote 28,
Horta das Figueiras, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2778/
20020114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Bernardino José Espe-
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rança Pastor casado com Catarina Maria Pardal Cardador Pastor em
comunhão de adquiridos; José Manuel Cardador Pastor e Vítor
Manuel Cardador Pastor, solteiros, maiores, residente no Bairro das
Pites, Rua das Maravilhas, 23, Évora.

1.º

A sociedade adopta a firma SULMOLAS � Reparações de
Molas em Veículos, L.da, tem a sua sede social nesta cidade e con-
celho na Zona Industrial de Almeirim, lote 28, freguesia da Horta
das Figueiras.

2.º

A sociedade tem por objecto a reparação de molas em veículos
comerciais, suspensões, montagem de amortecedores e serralharia
civil.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no
valor nominal de 2600 euros pertencente ao sócio Bernardino José
Esperança Pastor e as outras duas no de 1200 euros pertencentes
uma a cada um dos sócios José Manuel Cardador Pastor e Vítor
Manuel Cardador Pastor.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua
representação, em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão
exercidas por quem for nomeado gerente também em assembleia
geral.

2 � Os actuais sócios ficam, desde já, nomeados gerentes.
3 � Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assi-

natura de um gerente.
5.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios, carecendo quando
feita a estranhos do consentimento da sociedade.

2 � Na cessão a estranhos os sócios não cedentes terão sempre
direito de preferência.

6.º

Disposição transitória

A sociedade assume todas as despesas relativas à sua constitui-
ção, nomeadamente as resultantes da presentes escritura, registos,
publicações e demais despesas inerentes, assim como as de aquisi-
ção de bens de instalação, ficando a gerência, desde já, autorizada
a efectuar os levantamentos necessários para o efeito, da conta
aberta em nome da sociedade na Caixa Geral de Depósitos, S. A.,
Agência de Évora, rede BNU.

16 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000020769

GALERIAS TEÓFILO � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Rua de João de Deus, 80, Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1041/
870710; identificação de pessoa colectiva n.º 501571361; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 28/20011205.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado
parcialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em di-
nheiro já entrado na Caixa Social e corresponde à soma das quo-
tas dos sócios que são as seguintes: uma de 2500 euros do sócio
Teófilo Bilou Santana; duas de 625 euros pertencendo uma à sócia
Maria José Delmas Santana e outra a Maria Angélica Delmas
Santana Nunes da Rocha, e cinco de 250 euros pertencendo uma a
Fernando Filipe Oliveira Coelho, outra a Mário José de Jesus
Caraça, outra a Júlio José Caeiro Porta Nova, outra a António dos
Santos Cordeiro Nunes e outra a Acácio Manuel do Rosário.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000020773

SOCIEDADE AGRÍCOLA MANUEL
GUILHERME DA SILVA MARTINS, L.DA

Sede: Rua de Mateus Ferreira Ruivo, 5, rés-do-chão,
Azaruja, São Bento do Mato, 7000 Évora

Capital social: 5250 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2770/
20020107 inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20020107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Manuel Guilherme da
Silva Martins e mulher Jacinta de Jesus Pereira Rosalino Martins,
casados em comunhão de adquiridos e Maria Lucília dos Santos
Sousa Pereira Rosalino, viúva, residente na Rua de Mateus Ferreira
Ruivo, 5, rés-do-chão, Azaruja.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Manuel Guilher-
me da Silva Martins, L.da, tem a sua sede na vila de Azaruja, na
Rua de Mateus Ferreira Ruivo, 5, rés-do-chão, freguesia de São
Bento do Mato, deste concelho.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção agrícola e animal asso-
ciadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5250 euros e corresponde à soma de três quotas iguais de
1750 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão ser chamados a efectuar prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer

actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, fianças e letras de favor.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre
os sócios. A cessão de quotas a estranhos, fica dependente do con-
sentimento da sociedade que terá direito de preferência.

§ único. Se mais de um sócio quiser usar desse direito de prefe-
rência a quota será distribuída entre eles na proporção das suas
quotas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento dos
respectivos titulares:

a) Por interdição, falência ou insolvência de qualquer sócio;
b) Se o respectivo titular a ceder com infracção ao disposto no

artigo 6.º; e
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada, adjudicada

e em geral apreendida judicial ou administrativamente.

21 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000020838
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ENCHICARNES � CARNES ALENTEJANAS, L.DA

Sede: Rua das Vinhas Velhas, São Manços

Capital social: 15 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1882/
951011 identificação de pessoa colectiva n.º 503534811.

Certifico com relação à sociedade em epígrafe, ficou deposita-
da, na pasta respectiva, a acta que contém a prestação de contas,
referente ao ano de 2000.

21 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000020842

HORTA ROSA ALBARDEIRA
COMÉRCIO DE ARTIGOS DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Serpa Pinto, 107, Santo Antão, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2782/
20020115; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
20020115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Luís Manuel Violante
da Silva Oliveira e Elisabete Maria Mira Cardoso, casados em co-
munhão de adquiridos, residente em Horta da Rosa Albardeira,
Serpa; Manuel Augusto Monge Camacho Vaz e mulher Paula Maria
Simão Vaz Antunes Camacho, casados em comunhão de adquiridos,
residente na Rua do General Humberto Delgado, 57, rés-do-chão, es-
querdo, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Horta Rosa Albardeira � Comércio
de Artigos Decoração, L.da, tem a sua sede nesta cidade, na Rua de
Serpa Pinto, 107, freguesia de Santo Antão.

§ único. Independentemente de deliberação social, podem os
gerentes deslocar a sede social para dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de móveis e
artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais
de 1250 euros, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode livremente subscrever e adquirir, alienar e
onerar participações financeiras ou de qualquer espécie, em socie-
dades com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livremente consentida
entre os sócios, dependendo, relativamente a estranhos, do consen-
timento da sociedade.

§ 1.º Na cessão de quotas a estranhos a sociedade, se para tanto
estiver habilitada e seguidamente os sócios, gozarão do direito de
preferência na sua aquisição.

§ 2.º O cedente deverá comunicar, por carta registada, à socie-
dade e aos outros sócios, as condições da cessão, devendo os inte-
ressados em exercer o seu direito de preferência, responder no prazo
de oito dias, após a recepção da carta.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos sócios, Luís Manuel Violante da Silva Oliveira e Manuel
Augusto Monge Camacho Vaz que, desde já, ficam nomeados ge-
rentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

Aos gerentes fica expressamente proibido obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente em
abonações, fianças e letras de favor, respondendo os infractores
individualmente pelas obrigações que assim assumirem e indemni-
zando a sociedade por perdas e danos que lhe tiverem sido oca-
sionados.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade subsisti-
rá com os demais sócios e herdeiros do falecido ou representante
do interdito, devendo aqueles ser representados, enquanto a quota
se mantiver indivisa, por um, entre eles, designado.

ARTIGO 9.º

Os lucros de cada exercício, exceptuada a parte destinada à re-
serva legal, serão distribuídos ou não pelos sócios ou destinados a
outras reservas, conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Sé será válida a deliberação de dissolução da sociedade tomada
e, assembleia geral, se o for por unanimidade dos sócios.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000020846

CAFÉ RESTAURANTE A CURVA DO BACELO, L.DA

Sede: Avenida de Fernando Pessoa, 30,
Bairro do Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1054/
871106; identificação de pessoa colectiva n.º 501898557; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 20/20011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma ao sócio Matias Boa Fé Godinho e outra à
sócia Maria Jacinta Guerra Fujão Godinho.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto . 1000021155

CERCIDIANA � COOPERATIVA PARA A EDUCAÇÃO,
REABILITAÇÃO E INSERÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS

DE ÉVORA, C. R. L.

Sede: Quinta do Feijão ao Espinheiro, Évora

Capital social: 2500 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 10/
831026; identificação de pessoa colectiva n.º 500697884; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 2/20020117.

Certifico que em relação à cooperativa em epígrafe, foi regista-
da a designação dos órgãos sociais para o biénio de 2002/2003, por
deliberação de 17 de Dezembro de 2001.

Direcção: presidente � Maria José Fonte-Santa Nepomuceno;
vice-presidente: Susana Sofia Leite de Barros Guerreiro; tesou-
reiro: Manuela Ferreira Justino; secretário: Adelaide Rodrigues
Antunes de Carvalho; vogal: Manuel Umbelino Gomes Leal.

Conselho fiscal: presidente � Sandra de Fátima Guerra
Marcelino; secretário: Roséria Maria Bina Dias; relator: Almerinda
Maria Serralheiro Falcato.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 1000021153
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VITÓRIA FIGUEIREDO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Avenida de D. Leonor Fernandes, 101, 1.º, direito,
Senhora da Saúde, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2787/
20020121; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual é sócia: Vitória Maria Pereira
Figueiredo, solteira, maior, residente na Rua de César Nogueira, 17,
1.º, esquerdo, Évora.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, Vitória Figueiredo, Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede nesta cidade, na Avenida de D.
Leonor Fernandes, 101, 1.º, direito, freguesia da Senhora da Saúde.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços na área
merchandising e promoções, marketing e publicidade, consultadoria,
recrutamento e selecção de pessoal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia única.
§ 1.º Fica, desde já, nomeada gerente a única sócia.
§ 2.º A Sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única poderá celebrar com a sociedade quaisquer negó-
cios jurídicos, desde que estes sirvam a prossecução do objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar, por qualquer outra forma noutras
sociedades, mesmo que o objecto destas coincida ou não, no todo
ou em parte, com o daquela, bem como associar-se a outras pesso-
as colectivas e a sociedades por quotas, desde que não fique na
situação de sócia única dessa sociedade.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000021190

JUSTO & FERNANDES, L.DA

Sede: Travessa do Pão Bolorento, 24, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1046/
870806; identificação de pessoa colectiva n.º 501865667; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 19/20011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social realizado em dinheiro é de 5000 euros e
corresponde à soma das quotas dos sócios do seguinte modo: uma
quota de valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio
Valentim Viriato Fernandes Samina; outra no valor de 2500 euros
pertencente ao sócio Manuel Alejandro Justo Palleiro.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas . 1000021185

PB. ARQ � ARQUITECTURA PAISAGISTA, L.DA

Sede: Rua dos Ramos, 4, rés-do-chão, São Mamede
7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2692/
20010802; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20020118.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada
a designação do gerente Pedro José Moniz da Maia Batalha e Isa-
bel Maria de Oliveira Brito, por deliberação de 24 de Julho de 2001.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000021143

FRANCISCO A. B. PITADAS, L.DA

Sede: Rua da Mouraria, 28-B, São Mamede, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2048/
970117; identificação de pessoa colectiva n.º 503813036; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 18/20011210.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumenta-
do o capital de 500 000$ para 5000 euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma no valor
nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Francisco António
Banha Pitadas e duas, no valor nominal de 1000 euros, pertencen-
tes uma, a cada um dos sócios Marco António André Pitadas e
Hugo António André Pitadas.

Ficou depositado na pasta respectiva, o texto completo, na sua
redacção actualizada.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto . 1000021181

MIGUEL PITEIRA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Sede: Bairro do Bacelo Oeste, Rua de José Santos Luz,
19, Bacelo, 7000 Évora

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2780/
20020114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20020114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Miguel Augusto
Tanganho Piteira e mulher Paula Lurdes Martins Coelho Piteira,
casados em comunhão de adquiridos, residente no Bairro do Bacelo
Oeste, Rua de José Santos Luz, 19, Évora.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Miguel Piteira � Máquinas e
Ferramentas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro Bacelo Oeste, Rua
de José Santos Luz, 19, freguesia de Bacelo, concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de máquinas e fer-
ramentas. Importação.

 ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 95 � 23 de Abril de 20028626-(62)

do valor nominal de 2500 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

 ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me 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 ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Fernanda da
Conceição Pinto. 1000021078

PORTEL

MERCEARIA VINAGRE, L.DA

Sede: Largo de 5 de Outubro, Portel

Capital mínimo: 5.000,00 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 10/
870624; identificação de pessoa colectiva n.º 501842497;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 3, 4 e 5/020104.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi registada:

Nomeação de gerente José António da Silva Lança;
Data da deliberação: 18 de Dezembro de 2001.
Cessação de funções da gerente Rosinda da Conceição Roque

Mareco Lança, a partir de 15 de Abril de 1998, por morte.
Alteração do pacto social � artigo alterado: 3.º
Capital: 5.000 euros, integralmente realizado em dinheiro; aumen-

to: 602 410$, mediante incorporação de reservas livres.
Sócios e quotas: Angélica Maria da Mata Almeida, com uma quota

no valor nominal de 2.500 euros; José António da Silva Lança e Pa-
trícia Isabel Mareco Lança, com uma quota no valor nominal de
2.500 euros, em comum e sem determinação de parte ou direito.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria
Velez da Silva. 1000021149

FERCARNES � FABRICAÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES REGIONAIS, L.DA

Sede: Rua da Cabrita, 25, Oriola, Portel

Capital mínimo: 180.000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Portel. Matrícula n.º 30/
920525; identificação de pessoa colectiva n.º 502670690; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 8/27122001.

Certifico para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial que foi registada:

Alteração do pacto social � artigo alterado: 3.º
Capital: 180.000 euros, integralmente realizado em dinheiro; au-

mento: 11 086 760$, subscrito pelos sócios em dinheiro, da seguinte
forma: Euclides José Latas Ferro com 2 902 056$; Marta da Con-
ceição Frangão Ferro Nunes e Apolónia Manuela Frangão Ferro
com igual quantia de 2 358 676$; Marta Isabel Frangão Ferro e
Ricardo Jorge Frangão Ferro com igual quantia de 1 733 676$.

Sócios e quotas: Euclides José Latas Ferro com a quota no va-
lor nominal de 108.000 euros; Maria da Conceição Frangão Ferro
Nunes, Apolónia Manuela Frangão Ferro, Marta Isabel Frangão
Ferro e Ricardo Jorge Frangão Ferro, cada um com uma quota no
valor nominal de 18.000 euros.

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Fátima Maria
Velez da Silva. 1000021146

REDONDO

AGÊNCIAS FUNERÁRIA D. DINIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 219/
020103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020103.

Certifico que por escritura de 7 de Dezembro de 2001, a
fls. 12 do livro de notas para escrituras diversas n.º 36-C do Car-
tório Notarial de Redondo, foi constituída a sociedade em epígrafe,
cujo contrato se rege pelas cláusulas seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Agência Funerária D. Dinis, L.da, e
tem a sua sede no Bairro Novo, 43, no lugar de Freixo, freguesia
e concelho de Redondo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode-
rá, transferir a sua sede social para qualquer lugar dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais,
sucursais ou outras formas de representação, dentro do território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto actividades funerárias e conexas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: duas quotas iguais
de 2450 euros cada, pertencendo uma ao primeiro outorgante, e a
outra à segunda outorgante, e uma quota de 100 euros pertencente
à terceira outorgante.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital ao quíntuplo do capital social, na proporção das respectivas
participações sociais.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de todos os só-
cios, desde já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes são dispensados de prestar caução e serão re-
munerados ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estra-
nhos precisa sempre do consentimento da sociedade.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral.

Disposição transitória

Nos termos do artigo 202.º, n.º 4, alínea b) do Código das So-
ciedades Comerciais, depois de efectuada a escritura, o valor das
entradas correspondentes ao capital social poderá ser levantado
pelos gerentes para ocorrer a despesas de constituição da socieda-
de e da aquisição de equipamento necessário à prossecução do
objecto social da mesma.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Lurdes Maria Dias Pe-
reira. 1000021160

REGUENGOS DE MONSARAZ

CONSTRUÇÕES GARCIAS & CAPUCHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 188/920617; identificação de pessoa colectiva
n.º 502785420; inscrição n.º 11; número e data da apresenta-
ção: 5/28122001.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, por acta n.º 12,
de 13 de Dezembro de 2001, foi aumentado o capital em 552 410$,
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passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros, tendo sido
alterado o artigo 4.º do contrato social ficando este com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma pertencen-
te ao sócio António Manuel Rosado Garcia no valor de 4500 � e
outra pertencente ao sócio Francisco Duarte Rosado Garcia, no
valor de 500 �.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 1000020805

IMO � MONSARAZ � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Reguengos de Monsaraz.
Matrícula n.º 307/980306; identificação de pessoa colectiva
n.º 504084410; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 3/
15012002.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe que, por es-
critura de 31 de Dezembro de 2001, foi alterado o contrato social,
tendo sido alterado os artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 5.º, n.º 3 com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede ao Centro Comercial Arcádia,
loja 6, Rua do 1.º de Maio, 15, na vila, freguesia e concelho de
Reguengos de Monsaraz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 6000 euros, e corresponde à soma de três quotas, cada uma
com o valor nominal de 2000 euros, pertencendo todas ao sócio
João Alberto Correia.

ARTIGO 5.º

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Foi depositado na pasta o texto actualizado do contrato.

21 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, Carlos Fernando
Rosa Valente Pereira. 1000020810

VILA VIÇOSA

VICTOR A. DO MONTE LOPES
E M.A TERESA B. B. MONTE LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Viçosa. Matrícula
n.º 116/820622; identificação de pessoa colectiva n.º 501293558;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/011114.

Certifico que para os fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, com relação à sociedade em epígrafe,
foi aumentado o capital social de 800 000$ para 1 002 410$, sen-
do a importância do aumento de 202 410$ por incorporação de
reservas livres sendo dividido em partes iguais pelos sócios:

Vítor Augusto do Monte Lopes � 101 205$.
Maria Teresa Bastos Baptista do Monte Lopes � 101 205$ que

acrescem à sua participação social, tendo, em consequência, sido
alterados os artigo 3.º e 4.º

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro correspondendo a cada um dos sócios uma quota com o valor
nominal de 2500 �.

ARTIGO 4.º

Por deliberação aprovada pelos votos correspondentes a 90% do
capital social poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante de 15 000 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Catarina Vir-
tuosa Mourato Coelho Pires Pernas. 1000021126

FARO
ALJEZUR

IVO & CRISTO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, Aljezur

Capital social: 5000 �

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 87/
290492; identificação de pessoa colectiva n.º 502766107; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/011128.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da
sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 3.º, ficando com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas, dos valores nominais
de 2500 euros, cada, uma de cada sócio.

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000020844

JOSÉ FONSECA & SILVESTRE, L.DA

Sede: Estrada da Charneca, 1, Igreja Nova, Aljezur

Capital social: 5000 �

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 123/
221093; identificação de pessoa colectiva n.º 502256575; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 3/011126.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato da
sociedade em epígrafe, quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas de valor nominal de
2500 euros cada, pertencente aos sócios José Maria Fonseca e Maria
Eufémia de Oliveiras Silvestre Fonseca.

O pacto actualizado ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce
Viana Rosa. 1000020835

LAGOS

SOONIUS & VAN DER PUTTEN � GESTÃO
E ADMINISTRAÇÃO DE VILAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2012/
991008; identificação de pessoa colectiva n.º 504776428; data da
apresentação: 21012002.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

21 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020739
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AV � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1130/
900716; identificação de pessoa colectiva n.º 502407620; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/25102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021006

PIPON � EXPLORAÇÃO TURÍSTICA, L.DA

(anteriormente EDWARD KENTEN & HALLIGAN, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 872/
881111; identificação de pessoa colectiva n.º 502063220;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: 21 e 26/231001.

Certifico que:
1 � A cessação das funções de gerência de Edward Brian Kenten

e Pauline Ann Halligan, por renúncia em 10 de Outubro de 2001.
2 � O aumento do capital de 400 000$ para 1 002 410$ que

corresponde a 5000 euros e a alteração dos artigos 1.º, 3.º e 5.º do
contrato social que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação PIPON � Exploração
Turística, L.da, tem a sua sede no sítio do Vale da Lama e Beira-
das, freguesia de Odiáxere, concelho de Lagos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em três quotas: duas no valor de 2250 euros,
uma de cada um dos sócios Andrew Stanley Pipon e Elda Maria
Santos Gonçalves Pipon e uma de 500 euros do sócio Aaron Scott
Pipon.

5.º

A gerência e a administração da sociedade, a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente pertence ao sócio
Andrew Stanley Pipon que fica desde já nomeado gerente, dispen-
sado de caução e com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se pela assinatura do gerente.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020843

MARREIROS & FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1813/
970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503901318; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/14192001.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou na íntegra o con-
trato social que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marreiros, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Afonso de Almeida,
11, na cidade e concelho de Lagos, freguesia de São Sebastião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração hoteleira, nomeadamente
restaurante e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito realizado em dinheiro,
é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$, representado por duas
quotas: uma, no valor nominal de 997,60 euros e outra, no valor
nominal de 4002,40 euros, ambas pertencentes ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.
3 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio que assim

se mantém na gerência.
ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021067

MARISCOS CAMPÔA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1841/
970516; identificação de pessoa colectiva n.º 503965758; núme-
ro e data da apresentação: 1/30102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro no montante
de 5000 euros, corresponde à soma de duas quotas s de 2500 euros,
uma de cada sócio.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020841

DULCE GAMBOA � COMÉRCIO A RETALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1860/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 504003852; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/30102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
800 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro no montante
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros,
uma de cada sócio.

§ único. Prestação suplementares � poderão ser exigidas por
deliberação unânime até ao montante de cinco vezes o valor do
capital social na proporção que for deliberada.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020839
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PMG � PROMOÇÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1397/
930125; identificação de pessoa colectiva n.º 502842369; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/26102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrituração, é de 5000 euros e encontra-se
dividido em quatro quotas: uma de 3750 euros pertencente ao só-
cio Manuel Guilhermino Rocha Gomes Correia; duas de igual va-
lor de 416,67 euros, cada uma, pertencentes, respectivamente, uma
a Nadine Elisabete Fernandes Gomes Correia e a outra a Vanessa
Fernandes Gomes Correia; e outra quota no montante de
416,67 euros pertencente a Nádia Fernandes Gomes Correia.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020837

MARAU � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1901/980527;
identificação de pessoa colectiva n.º 504171313; inscrição n.º 4 e ins-
crição n.º 5; números e data das apresentações: 4 e 5/26102001.

Certifico que:
1 � A cessação das funções de gerência de Maria Antónia Pato

de Góis Oliveira, por renúncia em 25 de Setembro de 2001.
2 � A alteração dos artigos 2.º e 8.º do contrato social que pas-

sa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

Hotel Monte Mar, Rua da Torraltinha, lote 33-34, freguesia de
Santa Maria, concelho de Lagos.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020834

TABEA & BOFTAIN � BOUTIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1523/
940607; identificação de pessoa colectiva n.º 503220183; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/24102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
400 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou
os artigos 4.º e 5.º do contrato social que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

O capital social inteiramente realizado em dinheiro é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma de
cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, com
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

§ 1.º A sociedade vincula-se com a assinatura de um dos gerentes.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020829

INTURLAGOS � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS DE LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1232/
911011; identificação de pessoa colectiva n.º 502631886; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 16/24102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou o
artigo 4.º do contrato social que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro no montante
de 5000 euros que corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 2500 euros, pertencente ao sócio João da Costa Catalão e outra
de igual montante pertencente ao sócio José da Costa Catalão.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020827

LUÍS PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 572/
850111; identificação de pessoa colectiva n.º 501589694; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 5/24102001.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
600 000$ para 1 002 410$ que corresponde a 5000 euros e alterou
o artigo 3.º do contrato social que passou a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido nas seguintes quotas: uma quota
no valor de 997,60 e outra de 3004,80 euros pertencentes ao sócio
Luís Carlos Amaral Pereira e uma quota de 997,60 euros perten-
cente ao sócio Carlos Alberto dos Santos Pereira.

O texto actualizado do contrato social ficou depositado na pasta
respectiva.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000020821

OLÍVIA & ARMANDO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1297/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502725680; data da
apresentação: 05112001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021029

OLÍVIA & ARMANDO DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1297/
920323; identificação de pessoa colectiva n.º 502725680; data da
apresentação: 05112001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021035

UNIÃO DE VIDROS � VIDEOGRAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1783/
970321; identificação de pessoa colectiva n.º 503859605; data da
apresentação: 28062001.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

13 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021359

VITURGAL � CLUBE-ALGARVE VIAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1459/
930906; identificação de pessoa colectiva n.º 500300917; data da
apresentação: 17072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Granadeiro Gordinho Galvanito. 1000021357

REIS & BELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1578/
950131; identificação de pessoa colectiva n.º 503357480; data da
apresentação: 23072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria de
Fátima Granadeiro Gordinho Galvanito. 1000021355

J. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 424/
801209; identificação de pessoa colectiva n.º 500925240; data da
apresentação: 12072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021353

LOUCARNEAS � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1429/
930503; identificação de pessoa colectiva n.º 502983817; data da
apresentação: 12072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021342

L. CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1331/
920625; identificação de pessoa colectiva n.º 502790318; data da
apresentação: 23072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021340

A. F. A. � ALGARVE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1204/
910208; identificação de pessoa colectiva n.º 502496487; data da
apresentação: 12072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

10 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021337

P & P RESTAURANTE PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1512/
940406; identificação de pessoa colectiva n.º 503179213; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021334

INFORTAXA � INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 909/
901106; identificação de pessoa colectiva n.º 502101369; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

6 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regina
Vieira Costa. 1000021330

MANULAGOS � MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
DE IMÓVEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1977/
990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504394053; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021329

JOSÉ JOAQUIM DA COSTA SANTANA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 397/
800319; identificação de pessoa colectiva n.º 500979200; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021324

CORREIA & FIGUEIRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1947/
990209; identificação de pessoa colectiva n.º 504433059; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021321

LAURINDO DIAS NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1940/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504461052; data da
apresentação: 28062001.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021316

CONSTRUÇÕES RODRIGUES & GAMBOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 2069/
20000327; identificação de pessoa colectiva n.º 504941860; data
da apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

12 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021191

SERVLAGOS � ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 1647/
951019; identificação de pessoa colectiva n.º 503510114; data da
apresentação: 17072001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021189

BASÍLIO & BASÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lagos. Matrícula n.º 180/
690115; identificação de pessoa colectiva n.º 500042454; data da
apresentação: 28062001.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 2000.

14 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Paula Regi-
na Vieira Costa. 1000021187

LOULÉ

NABAIS & REXRODT, CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Urbanização Silvino S., Cabecinha, lote 21, 3.º,
direito, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4702/
20000817; identificação de pessoa colectiva n.º 504776428; data
da apresentação: 20011010.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do exercício do ano de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Antónia
Brás Quintinho. 1000020751

ECOBIOMA � PRODUTOS BIOLÓGICOS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Agudo, 4, Santa Maria, Odemira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 19/
20001004; identificação de pessoa colectiva n.º 504727893; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/20001004.

Certifico que foi efectuado o registo da representação permanente
(sucursal) da sociedade em epígrafe:

Representação permanente (sucursal) da sociedade ECO-
BIOMA � Produtos Biológicos, L.da

Nacionalidade: portuguesa.
Sede: Rua do Dr. Agudo, 4, Santa Maria, Odemira.

Objecto: importação, exportação, comercialização distribuição e
representação de produtos biológicos em todas as fases das áreas
da: agricultura, ambiente, indústria agro-alimentar, agro-pecuária e
alimentação animal. Prestação de serviços, consultadoria e forma-
ção profissional nas áreas acima referidas.

Capital: 5000 euros.
Sede da representação: Rocha de Petra, 151, Z, cidade e fregue-

sia de Quarteira.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021383

TRANSPORTES H. V. R., L.DA

Sede: Rua de São João de brito, 55, rés-do-chão, direito,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3074/
931214; identificação de pessoa colectiva n.º 503114804; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 27/20010129.

Certifico que foi reforçado o capital de 2 100 000$ para
52 374 euros, em dinheiro, subscrito pelos sócios José António
Loução Rosa, João Manuel da Silva Ventura e Artur António
Henriques, na proporção das suas quotas e alterado o artigo 4.º do
contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 52 374 euros e corresponde à soma de três quotas iguais,
uma de cada sócio José António Loução Rosa, João Manuel da
Silva Ventura e Artur António Henriques.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

14 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000020354

ALGARVESOL � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Avenida de Sá Carneiro, Centro Comercial
do Hotel Quarteirasol, loja 2, vila e freguesia da Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2252/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 500015767;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20; número e data da apresen-
tação: 40/20000929.

Certifico que foram reconduzidos os seguintes órgãos sociais para
o triénio de 2000-2002.

Conselho de administração: presidente � Ilídio Carvalho Bota;
vogais: Joaquim António Neto Valente Gonçalves e Carlos Gregório
de Sousa Freire.

Conselho fiscal: presidente � Oliveira, Reis & Associados,
SROC, representada por José Vieira dos Reis; vogais: Joaquim de
Oliveira de Jesus e Francisco Manuel da Silva Marques.

Data: 22 de Janeiro de 2000.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021205

ENG. WENDE, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Tivoli, Edifício Algamar, rés-do-chão,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2975/
930616; identificação de pessoa colectiva n.º 503053139; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 22/20001012.

Certifico que foi reforçado o capital de 2 000 000$ para
21 000 euros, em dinheiro, subscrito por Hans Gerhard Wende com
a quantia de 32 530$50; por Sigrid Anna Amanda Erna Blume
Wende com a quantia de 552 530$50 e por Ralf Thorsten Wende
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com a quantia de 1 625 061$ e alterados os artigos 4.º e n.º 1 do 3.º
do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a re-
dacção constante:

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste ma mediação imobiliária,
administração de imóveis e serviços conexos. Prestação de serviços
de limpeza e manutenção. Integração empresarial e organização.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 21 000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas, nos
valores nominais de 5250 euros, cada, pertencendo uma, ao sócio
Hans Gerhard Wende e outra, à sócia Sigrid Anna Amanda Erna
Blumel Wende e outra, no valor nominal de 10 500 euros, perten-
cente ao sócio Ralf Thorsten Wende.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021003

CLÍNICA DA BARROCA, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 105, 2.º piso, sala D-15,
vila e freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4796/
20010104; identificação de pessoa colectiva n.º 504347624;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 21/20010201.

Certifico que a sociedade supra tem a sua sede na Avenida de
5 de Outubro, 105, 2.º piso, sala D-15, vila e freguesia de Almancil.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021000

LES ARCADES INTERNATIONAL
COMÉRCIO DE MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Benfarras, Boliqueime,
Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4438/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 504732714;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e
data das apresentações: 30 e 31/20010131.

Certifico que foi reforçado o capital de 5000 euros para
15 000 euros em dinheiro subscrito pela sócia Cecília Maria Perei-
ra Germano Van�t Hoff e alterado os artigos 3.º e n.º 1 do artigo 6.º
do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a re-
dacção constante:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma,
no valor nominal de 4500 euros, pertencente ao sócio Alberto Rijk
Van�t Hoff e outra, no valor nominal de 10 500 euros, pertencente
à sócia Cecília Maria Pereira Germano Van�t Hoff.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
exercida por quem for designado em assembleia geral, nomeando-
se desde já a sócia Cecília Maria Pereira Germano Van�t Hoff para
o exercício da mesma, podendo a escolha recair sobre pessoas es-
tranhas à sociedade.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

Mais certifico que Albert Rijk Van�t Hoff foi destituído do car-
go de gerente.

Data: 30 de Janeiro de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000020996

SALITERRAS � SERVIÇOS DE TERRAPLANAGENS
E ESCAVAÇÕES DO SUL, L.DA

Sede: Freixo Seco, freguesia de Salir, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2271/
900508; identificação de pessoa colectiva n.º 502340207; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 14/20010116.

Certifico que Jesuíno Marques foi nomeado gerente da socieda-
de em epígrafe.

Data: 2 de Março de 1993.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021203

LUBRISUL � LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Sede: Avenida de Marçal Pacheco,
sem número de polícia, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2481/
910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502564504;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 11 e 12/20010206.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contrato da
sociedade em epígrafe, os quais ficaram com a redacção constante:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 1 000 000$ e encontra-se dividido em quatro quotas, duas de
450 000$ pertencentes cada uma a cada um dos sócios António José
Barrocas Ribeiro e Manuel Augusto Aleixo Tareco e duas de
50 000$ cada, pertencentes a cada uma das sócias Rosa Martins de
Miranda Ribeiro e Teresa Amália Barrocas Ribeiro Tareco.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não consoante for deli-
berado em assembleia geral, pertence aos sócios António José Bar-
rocas Ribeiro e Manuel Augusto Aleixo Tareco, bastando a assi-
natura de qualquer gerente para que a sociedade se considere
validamente obrigada.

Mais certifico que José Procópio Lourenço dos Santos e de Síl-
via Maria Santana Rogério dos Santos renunciaram ao cargo de
gerente.

Data: 19 de Janeiro de 2001.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021202

EUROCLÍNICA, SOCIEDADE MÉDICA DO ALGARVE, S. A.

Sede: Avenida de Francisco Sá Carneiro,
Edifício Central Bloco, Torre B, loja 1, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 2908/
930311; identificação de pessoa colectiva n.º 502957832; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 22/20001205.

Certifico que foi nomeado o conselho de administração para o
triénio de 1998 a 2000:

Presidente � Joaquim Cravo; vogais: Mário Lázaro, João Dias,
Augusto Agostinho e Vítor Ferreira.

Data: 23 de Abril de 1998.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021201
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MATADOURO REGIONAL DO ALGARVE, S. A.

Sede: Alfarrobeira, freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1444/
860411; identificação de pessoa colectiva n.º 501459170;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 25, inscrição n.º 24 e inscrição
n.º 26; números e datas das apresentações: 4 e 5/20010119 e 28/
990531.

Certifico que João Manuel Alves do Vale Martins e Joaquim
Vidal Rosa foram nomeados para o cargo de vogal do conselho de
administração.

Prazo: quadriénio que termina em 2004.
Data: 22 de Dezembro de 2000.
Mais certifico que António Luís Mendonça Tavares e que Vasco

Júlio Mofão Teixeira Lino renunciaram ao cargo de vogal do con-
selho de administração da sociedade em epígrafe.

Data: 22 de Dezembro de 2000.
E mais certifico que foram depositados na pasta respectiva, os

documentos referentes à prestação de contas do exercício do ano
de 1998.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021199

KNIGHT & BRYANT, L.DA

Sede: Urbanização Impervilla, bloco 5, loja 2, Vilamoura,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1728/
880106; identificação de pessoa colectiva n.º 501915036; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 19/20010202

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 12 de Dezembro de 2000.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021197

ARS VIVENDI CONSTRUÇÃO CIVIL
E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Sede: Edifício Atrium, Avenida do Engenheiro Meireles,
escritório 3-A, Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula
n.º 4845-A/20010219; identificação de pessoa colectiva
n.º 504409760; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 10/20010220.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
24 939,92 euros em dinheiro, subscrito em partes iguais por Tharek
Mohamed Naal e Eva Iordanova Naal, com 7481,98 euros, cada um
e alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato da sociedade em epígrafe,
os quais ficaram com a redacção constante:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ars Vivendi Construção Civil e
Compra e Venda de Imóveis, L.da, tem a sua sede no Edifício
Atrium, Avenida do Engenheiro Meireles, escritório 3-A, fregue-
sia de Quarteira, concelho de Loulé.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 24 939,92 euros, equivalente a 5 006$,
dividido em duas quotas iguais de 12 469,96 euros, corresponden-
te a 2 500 003$, pertencente uma a cada um dos sócios Tharek
Mohamed Naal e Eva Iordavana Naal.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021195

AUTOMOURENSE � OFICINA DE REPARAÇÕES MARÍTIMAS
E MECÂNICA GERAL AUTO, L.DA

Sede: Zona Industrial de Vilamoura, lote 37-A,
freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 1403/
851114; identificação de pessoa colectiva n.º 501585958; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 15/20001009.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para
1 002 410$, em dinheiro subscrito em partes iguais pelos sócios
Vítor Manuel Ramos de Limas e Equipa 2 � Investimentos e
Equipamentos, L.da e alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado já em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais, de valor nominal
de 2500 euros, cada e pertence uma a cada um dos sócios, Vítor
Manuel Ramos de Limas e Equipa 2 � Investimentos e Equipa-
mentos, L.da

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

9 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021192

PHILDIUS � LOGÍSTICA INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Vila Brummi, lote 4, Vilamoura, Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3549/
960223; identificação de pessoa colectiva n.º 503599980; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/20010220.

Certifico que foi reforçado o capital de 1 000 000$ para
5000 euros, em dinheiro, subscrita a quantia de 2169$ por Horts
Friedrich Phildius e 241$ por Ingrid Phildius e alterado o artigo 4.º
do contrato da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor de 4500 euros, pertencente ao sócio Horst
Friedrich Phildius e outra no valor de 500 euros, pertencente à sócia
Ingrid Phildius, integralmente realizado em dinheiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021188

ANDRESEN � ARTIGOS DE GOLFE, L.DA

Sede: Valverde, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3695/
961016; identificação de pessoa colectiva n.º 503738034; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 9/20001004.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 30 de Setembro de 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021186

A. O. C. � ACTIVIDADES FOTOGRÁFICA, L.DA

Sede: Quiosque n.º 83, Vale do Lobo,
freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4269/
990407; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 25 e 26/20010131.
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Certifico que Christophe Claude Eugene Joly foi nomeado ge-
rente da sociedade em epígrafe.

Data: 1 de Setembro de 2000.
E que Carla Sofia Silvestre Ricardo renunciou ao cargo de ge-

rente da sociedade em epígrafe.
Data: 1 de Setembro de 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021183

JOFARO, EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada Nacional 125, Vale da Venda,
freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4281/
990422; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 13 e 15/20010118.

Certifico que foi efectuado o registo de transformação de socie-
dade por quotas em sociedade unipessoal por quotas e de alteração
parcial do contrato (artigos 2.º, 4.º, 5.º, e 6.º), os quais ficaram com
a redacção constante:

ARTIGO 2.º

A sociedade adopta a denominação JOFARO, Equipamentos Hote-
leiros, Unipessoal, L.da

ARTIGO 4.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de equipamentos
hoteleiros, seus componentes e acessórios, fabricação e reparação
de aparelhos para ventilação, ar condicionado, refrigeração e
frigorificação.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente subscrito e realizado, em dinheiro
é de 5000 euros pertencente ao sócio João de Deus Mecias Neves.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, pertence ao sócio João de Deus
Mecias Neves, já nomeado gerente, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

Mais certifico que António José Mendes Pinto Farrajota e José
Maria da Cruz Rodrigues renunciaram ao cargo de gerente.

Data: 6 de Dezembro de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021182

BAILASONS � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora de Fátima, 2, 2.º A,
freguesia de São Clemente, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3740/
970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503802409; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 9/20010214.

Certifico que Paulo Miguel de Oliveira Rodrigues foi nomeado
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 20 de Fevereiro de 1997.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021180

INTEMPO � INTEGRAÇÃO EMPRESARIAL
E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta Sihamar, Rua da Abelheira,
vila e freguesia de Quarteira, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3817/
970512; identificação de pessoa colectiva n.º 503876305; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 25/20010202.

Certifico que foi efectuado o registo de dissolução e encerramen-
to da liquidação, da sociedade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 19 de Dezembro de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021177

CANDILAMP � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Rua do Engenheiro Duarte Pacheco, 67, loja,
rés-do-chão, direito, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4099/
980714; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 20 e 21/20001016.

Certifico que Nelson da Silva Lopes Azevo e Nuno Gonçalo de
Carvalho Marques dos Santos, foram nomeados gerentes da socie-
dade em epígrafe.

Data: 27 de Julho de 1998.
E que Nelson da Silva Lopes Azevo renunciou ao cargo de ge-

rente da sociedade em epígrafe.
Data: 6 de Dezembro de 1999.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021176

BIRDIE � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua de Cristóvão Pires Norte, Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4242/
990225; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 14 e 15/20010123.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e o ponto 7.1 do ar-
tigo 7.º do contrato da sociedade em epígrafe, os quais ficaram com
a redacção constante:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
~5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros
cada, ambas pertencentes à sócia Nathalie Galvão Passos.

7.º

7.1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à sócia Nathalie Galvão
Passos, desde já nomeada gerente.

Mais certifico que Nuno Jorge dos Reis Lopes da Gama renun-
ciou ao cargo de gerente:

Data: 16 de Outubro de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021173

ALLAGO � RESTAURANTE, BAR, PIZZARIA, L.DA

Sede: Urbanização Fontalgarve, lote A,
freguesia de Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4266/
990330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/990330.

Certifico que entre Ashcreek Investments Limited e Maryford
Investments Limited, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ALLAGO � Restaurante,
Bar, Pizzaria, L.da
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria hoteleira.
2 � A sua duração é por tempo indeterminado contando-se o seu

início a partir da data da sua constituição.
3 � Mediante deliberação dos sócios, pode a sociedade adqui-

rir participações em sociedades por quotas ou anónimas, com ob-
jecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem sede na Urbanização Fontalgarve, lote A,
freguesia de Almancil, Loulé.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, é de 1 002 410$ corresponde a 5000 euros
integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas de igual valor, de 501 205$ cada, correspondente a
2500 euros cada quota, pertencentes uma à sócia Ashcreek
Investments Limited e outra à sócia Maryford Investments Limited.

2 � Qualquer sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e nas condições que forem estabelecidos em
assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a terceiros depende da autorização es-

crita da sociedade.
3 � Para efeito do disposto no número anterior, o sócio que pre-

tender ceder a sua quota notificará, por escrito, a sociedade da sua
intenção, mencionando e identificando o respectivo cessionário, bem
como o preço ajustado, o modo como ele será satisfeito e as demais
condições estabelecidas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos
gerentes eleitos em assembleia geral, pelo prazo e condições que
nela vierem a ser estabelecidos.

2 � São desde já nomeados gerentes António José Alves
Farrajota Ramos e a Felícia do Céu de Sousa Ribeiro Barbosa.

3 � A sociedade fica legalmente vinculada com a assinatura de
dois gerentes ou só com a assinatura do gerente António José Alves
Farrajota Ramos.

4 � Os gerentes podem nomear procuradores e representantes
para a sociedade nos termos do artigo 252.º da Lei das Sociedades
Comerciais.

5 � Antes do registo a sociedade pode assumir obrigações rela-
cionadas com os custos de constituição, compra de mercadorias e
equipamentos.

6 � A sociedade ratifica quaisquer contratos assinados pelos
gerentes antes do registo da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

A) Se a mesma quota for arrestada, arrolada, penhora ou de al-
gum modo, envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir
a ser alienada coercivamente.

B) Se ao seu titular forem imputados factos gravemente
violadores das suas obrigações com a sociedade ou nocivos dos
interesses sociais, nomeadamente os que afectem os interesses
patrimoniais, comerciais e financeiros da sociedade, ou ponham em
risco a sua imagem, crédito ou solvabilidade.

C) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no artigo 5.º
D) Morte, falência ou insolvência do sócio.
1.1 A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, contados

da data da verificação de qualquer dos factos que lhe derem causa
ou do seu conhecimento pela sociedade.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos da sociedade, deduzido que seja o fundo de
reserva legal, serão distribuídos ou retidos conforme deliberação dos
sócios, não sendo consequentemente aplicável o disposto no arti-
go 217.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

Os sócios poderão deliberar que lhe seja distribuído mais de
metade do lucro do exercício.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021170

YERMAD � SOCIEDADE NÁUTICA DESPORTIVA, L.DA

Sede: Arroteia, Boliqueime, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4305/
990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504722719; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/20010129.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do contrato da sociedade
em epígrafe, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é 5001,92 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de sete quotas iguais de 714,56 euros
pertencentes uma a cada um dos sócios Rogério Bexiga Guerreiro,
António Nuno Borges do Nascimento Costa, Pedro Roquete Pinhei-
ro de Melo, Filipe José Nascimento Vieira, Carlos Manuel Correia
Uva Jacinto, Luís Fernando de Sousa Palma Santos e João António
Correia do Carmo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021166

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO TRAFAL, L.DA

Sede: Edifício da Administração, Vale do Lobo,
freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4408/
991020; identificação de pessoa colectiva n.º 500416109;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 9, inscrição n.º 9 e inscrição n.º 10; números e datas das
apresentações: 19 e 20/20001018 e 16 e 17/20010206.

Certifico que Kevin Patrick Cinnamond renunciou ao cargo de
gerente da sociedade em epígrafe.

Data: 13 de Julho de 1999.
Que foi nomeado o conselho de gerência:
Presidente � Sander Van Gelder;
Membros � Fernando António Botelho de Sousa e Paulo

Fernandes de Sousa Chaves.
Data: 13 de Julho de 1999.
Mais certifico que Fernando António Botelho de Sousa renun-

ciou ao cargo de membro do conselho de gerência.
Data: 20 de Dezembro de 2000.
E mais certifico que José Mendes Bota foi nomeado membro do

conselho de gerência.
Prazo: triénio que termina em 13 de Julho de 2002.
Data: 20 de Dezembro de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021164

DEMÉTRIO & COELHO, L.DA

Sede: Avenida da Marina, Edifício Marina Mar, loja 8,
Vilamoura, Quarteira

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 4457/
991220; identificação de pessoa colectiva n.º 504802348;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, inscrição
n.º 3, inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e datas das apre-
sentações: 18/20000801 e 25, 28 e 29/20010206.

Certifico que foram efectuados dois registos de alteração do con-
trato do artigo 9.º da sociedade em epígrafe, o qual ficou com a
redacção constante:

1.ª alteração:

ARTIGO 9.º

1 � A gerência pertence aos sócios Maria Natércia Gago
Mascarenhas Baptista Coelho e Manuel dos Santos Ribeiro Veloso
e ao não sócio Júlio Fernando da Cunha Baptista Coelho.

2 � Para obrigar validamente a sociedade é sempre necessária
a assinatura conjunta de dois gerentes, mas nunca em caso algum,
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as duas assinaturas conjuntas dos gerentes Maria Natércia Gago
Mascarenhas Baptista Coelho e Júlio Fernando da Cunha Baptista
Coelho.

2.ª alteração:
ARTIGO 9.º

1 � A gerência da sociedade, pertence à sócia Maria Natércia
Gago Mascarenhas Baptista Coelho, ao não sócio Rogério dos San-
tos Demétrio que se confirma na gerência, à sócia Raquel de Sousa
Demétrio, e a não sócio, referido, Júlio Fernando da Cunha Baptista
Coelho, já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigar, é sempre necessá-
ria a assinatura conjunta de dois gerentes, mas nunca, em caso algum,
as assinaturas conjuntas dos gerentes: Maria Natércia Gago
Mascarenhas Baptista Coelho e Júlio Fernando da Cunha Baptista
Coelho ou Raquel de Sousa Demétrio e Rogério dos Santos Demétrio.

E mais certifico que Rogério dos Santos Demétrio foi destituído
do cargo de gerente.

Data: 18 de Dezembro de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

18 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021159

BATISTRANS � CAMIONAGEM DE TRANSPORTE
DE ALUGUER E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Troto, freguesia de Almancil, Loulé

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 3494/
960104; identificação de pessoa colectiva n.º 503563978; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 3, 5 e 6/20010115.

Certifico que foi reforçado o capital de 10 000 000$ para
10 024 100$, em dinheiro, subscrito pelos sócios na proporção das
suas quotas, passando o capital a ser de 50 000 euros e alterados
os artigos 3.º, 5.º e 6.º do contrato da sociedade em epígrafe, os
quais ficaram com a redacção constante:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, uma
de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, compete aos
dois sócios, já nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ único. O sócio José da Encarnação Guerreiro Ramos, possui a

capacidade profissional para o exercício da profissão de transportador
rodoviário de mercadorias por conta de outrém, de âmbito nacional.

Mais certifico que Célia Maria Batista Ramos e Carla Isabel
Batista Ramos da Silva e Joaquim Manuel Tomaz Ramos da Silva
renunciaram ao cargo de gerente.

Data: 30 de Novembro de 2000.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original

14 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000020348

GOLF BOOKINGS, COM LIMITED
Sede: 2.º andar, Murdoch House, South Quay, Douglas,

Isle of Man IM1 5AS, Ilhas Britânicas

Sede da representação: Largo do Bocage, Almancil

Conservatória do Registo Comercial de Loulé. Matrícula n.º 20/
20010123; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
20010123.

Certifico que foi efectuado o registo da representação permanente
(sucursal) da sociedade em epígrafe:

Representação permanente (Sucursal) da sociedade Golf
Bookings. Com Limited.

Nacionalidade: britânica.
Sede: 2.º andar, Murdoch House, South Quay, Douglas, Isle of

Man, IM1 5AS, Ilhas Britânicas.
Objecto: desenvolvimento de aplicações informáticas, de instala-

ções de equipamentos informáticos, programas informáticos e ins-
talação e venda de programas de computadores; venda de produ-
tos e serviços de golfe através da Internet.

Capital: £ 2.000 (libras esterlinas).
Local da representação: Largo do Bocage, Almancil.
Capital afecto: 5000 euros.
Representante legal: David Orbert William Spiers, poderes con-

ferido até 4 de Janeiro de 2002.
Poderes: abertura e movimento de contas bancárias; assinar qual-

quer letra de câmbio ou ordem escrita de pagamento; requerer qual-
quer tipo de empréstimo ou contrato leasing; representar a sucur-
sal na repartição de finanças e conservatórias do registo comercial;
outorgar quaisquer contratos; para comprar, vender ou alugar quais-
quer viaturas automóveis e equipamento de escritório; assinar quais-
quer contratos de arrendamento de imóveis no Algarve; assinar os
formulários e as declarações de impostos e administrar e gerir os
bens da sucursal em Portugal.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Maria de
Azevedo Barracha Barreiros. 1000021376

PORTIMÃO

BRITWAP � EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3658/001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505161699;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 15/001020.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal por quotas
do sócio Jonh Paul Donohue, solteiro, maior, residente em 18, G
1en Avenue, Manchester, M9 8DR, Inglaterra.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BRITWAP � Equipamentos de
Informática, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José António Mar-
ques, 3-C, 2.º B, em Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e comercialização
de material electrónico (hardware e software).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros (correspondentes a 10 024 100$), representa-
do por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio
único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
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tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020385

SOUSA & AMARO � TRAJES DE CERIMÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3657/001020; identificação de pessoa colectiva n.º 505189208;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/001020.

Certifico que entre Eduardo Jorge de Sousa Amaro, divorciado
e residente na Urbanização do Pimentão, lote 24.º, 1.º, esquerdo,
Portimão e de Hélia Filipa de Sousa Amaro, solteira, maior, resi-
dente na Rua da Esperança, lote 12, Aldeia Nova da Boavista,
Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sousa & Amaro � Trajes de
Cerimónia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Comércio, 24, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, a retalho, de ves-
tuário para adulto, têxteis e confecções, vestidos de noiva e aces-
sórios, trajes de cerimónia; confecção de cortinados e comércio a
retalho de tecidos e artigos para cortinados. Representações no
âmbito da actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020383

CONSTRUÇÕES FANARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3655/001017; identificação de pessoa colectiva n.º 505169193;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/001017.

Certifico que entre Carlos André de Oliveira Costa e mulher
Glória Fernanda Caetano Ferreira de Oliveira Costa, no regime de
comunhão de adquiridos e residentes na Rua da Cidade de Damão,
lote 2 A, 2.º, esquerdo, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Fanares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade Damão,
lote 2-A, 2.º, esquerdo, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras pú-
blicos. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$)
e corresponde à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de
30 000 euros, pertencente ao sócio Carlos André de Oliveira Costa
e outra, no valor nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Gló-
ria Fernanda Caetano Ferreira de Oliveira Costa.

2 � Que o referido capital se encontra realizado quando à im-
portância de 32 422 euros, devendo a restante parte ser realizada no
prazo de três anos.

3 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capi-
tal social.

4 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020382
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LATITUDE 37 � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3653/001011; identificação de pessoa colectiva n.º 505069830;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/001011.

Certifico que entre Francisco António Marques de Almeida ca-
sado com Maria Adelaide Dias Andrade de Almeida no regime de
comunhão de adquiridos e residente no sítio do Alcorão, Quinta do
Marquês, Portimão, e Dora Alexandra Félix Cruz Ferreira e mari-
do Luís Miguel Pereira Ferreira casados no regime de comunhão
de adquiridos e residentes na Urbanização Aldeia Azul, lote 5 C,
Montechoro, Albufeira, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LATITUDE 37 � Comércio de
Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Mouzinho de
Albuquerque, 26, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no comércio, importação, ex-
portação e representação de vestuário, acessórios de moda,
marroquinaria, calçado, artigos de decoração e artigos náuticos e
desportivos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros (correspondente a
1 202 892$) encontra-se integralmente subscrito e realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma, no valor no-
minal de 3000 euros, pertencente ao sócio Francisco António Mar-
ques de Almeida; duas iguais, no valor nominal de 1500 euros cada,
pertencentes cada uma, a cada um dos sócios Dora Alexandra Félix
Cruz Ferreira e Luís Miguel Pereira Ferreira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020379

ALZIRA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3651/001010; identificação de pessoa colectiva n.º 505171764;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 2/001010.

Certifico que entre Alzira Fernanda da Graça Dias Metelo casa-
da com Victor Manuel Nunes Metelo no regime de comunhão de
adquiridos e residente na Urbanização Manuel Alho Serra, lote 4,
Rua da Cruz da Parteira, Bairro Coca Maravilhas, Portimão e José
da Graça Dias casado com Judite da Conceição Coelho Florêncio
Dias no regime de comunhão de adquiridos e residente no Alto
Alfarrobal, lote 31, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alzira & Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vila Lobos, 32, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mó-
veis diversos para o lar, jogos de sofás, todo o tipo de quadros,
artigos de iluminação, louças decorativas, cristais, molduras, por-
celanas, estatuetas e outros artigos diversos de carácter utilitário ou
decorativo para o lar; confecção de cortinados e comércio a reta-
lho de tecidos e artigos para cortinados. Representações no âmbito
da actividade.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020377

ULTRADECOR � COMÉRCIO DE DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3663/001102; identificação de pessoa colectiva n.º 505167417;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 17/001102.

Certifico que entre António Manuel Monteiro Martins Duarte
Sequeira casado com Graça Maria da Conceição Rodrigues Sequeira
no regime de comunhão de adquiridos e residente na Urbanização
Vilas da Bemposta, lote A-34, Portimão e Abílio Manuel Morga-
do Mendes casado com Maria da Luz Rebelo Marques, no regime
de comunhão de adquiridos e residente na Rua de Santo Antão, 23,
no lugar do Peso Caldas da Rainha, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ULTRADECOR � Comércio
de Decorações, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Pedro, 54, rés-
-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de decorações, brin-
des, artigos de papelaria, tabacaria, utilidades para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros (correspondente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que,
desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020376

ENCARNAÇÃO & LUZ � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3667/001120; identificação de pessoa colectiva n.º 505206307;
inscrição E-1; número e data da apresentação: 3/001120.

Certifico que entre Henrique Manuel Gonçalves Luz, solteiro,
maior e Carla Sofia da Silva Encarnação, solteira maior, ambos
residentes na Rua de 25 de Abril, Edifício Rio Sôr, 3.º, R. Sul
Lagoa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º Henrique Manuel Gonçalves Luz.
2.ª Carla Sofia Silva da Encarnação.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Encarnação & Luz � Comér-
cio de Peixe, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante Dom
Henrique, 76, rés-do-chão, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de peixe.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 3000 euros, per-
tencente ao sócio Henrique Manuel Gonçalves Luz; e outra, no
valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Carla Sofia Silva
da Encarnação.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000020372

EUROESGOTOS � DESENTUPIMENTOS DE ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3960/011228; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/
281201.

Certifico que Carlos Alberto Grade Barradas casado com
Filomena Teotónio de Almeida Barradas, comunhão de adquiridos,
Urbanização Quinta de São Pedro, lote 3 e 4, 2.º A, Portimão e
Jorge Gil casado com Anabela Engrácia Maurício Gil, comunhão
de adquiridos, Rua do General Humberto Delgado, 25, Portimão,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EUROESGOTOS � Desentu-
pimentos de Esgoto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sidónio Pais, 67, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em desentupimentos, limpeza e
manutenção de esgotos, tratamento de águas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros (equivalente a 2 004 820$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021175

GABRIEL � GABINETE DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1893/890307; identificação de pessoa colectiva n.º 502117699;
inscrição E-4; número e data da apresentação: 15/010626.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em
epígrafe ficando os artigos 3.º e 4.º

Facto inscrito: reforço e alteração do contrato social � artigos 3.º e 4.º
Quantia em que o capital foi aumentado: 602 410$, realizado em

dinheiro na proporção de 361 446$ pelo sócio José da Silva Gabriel
e 240 964$, pela sócia Ana Paula Neves Sequeira.

Capital: 5000 euros.
Sócios e quotas:
1) José da Silva Gabriel � 3000 euros; e
2) Ana Paula Neves Sequeira � 2000 euros.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021210

CLÍNICA FISIÁTRICA DR. A. COSTA DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2106/900503; identificação de pessoa colectiva n.º 502344962;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data
das apresentações: 9 e 11/001019

Certifico que António Manuel Santos Costa Duarte deixou de ser
gerente por ter falecido em 2 de Janeiro de 2000; mais certifico que
José Franco Fernandes Costa Duarte foi nomeado gerente em 14 de
Setembro de 2000.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021209

PORTIBICOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2116/900511; identificação de pessoa colectiva n.º 502357401;
inscrição E-3; número e data da apresentação: 14/990531.

Certifico que foi feito o depósito das prestações de contas na
pasta respectiva, referente a ano de 1998.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021208

GUERREIRO & HENRIQUES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3959/011226; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 31/261201.

Certifico que entre Vital Pereira Guerreiro casado com Carmém
Maria Nunes, comunhão geral, residente na Avenida de 25 de Abril,
lote 18, 3.º, Portimão e João Carlos Cândido Henriques, divorcia-
do, Urbanização Lacóbriga, lote 15, Chinicato, Lagos, constituíram
a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Guerreiro & Henriques � So-
ciedade de Construções, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril,
lote 18, 3.º, direito, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na construção civil e obras
públicas, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim. Fiscalizações e acompanhamentos de obras.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até duas vezes o valor do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, compete a sócios ou não sócios, com
ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A Sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021168

O BERCINHO � CHECHE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3956/011220; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 76/201201.

Certifico que Susel Maria Delfino Lourenço Costa casada com
Vítor Manuel Matias Costa, comunhão de adquiridos, residente na
Rua da Esperança, lote 27, Aldeia Nova da Boavista, Portimão, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O BERCINHO � Creche,
Unipessoal, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Esperança, lote 27,
Aldeia Nova da Boavista, 76, da freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto exploração de creche.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por
uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à
sócia única ou a não sócios, com ou sem remuneração 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis e direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021161

ENERPORTI � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3948/011210; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 49/101201.

Certifico que entre Sérgio Manuel Ribeiro Carolino casado com
Elsa Sofia de Paixão Fernandes, comunhão de adquiridos, Urbani-
zação Quinta do Alto, lote 21, 1.º, esquerdo, Mexilhoeira da
Carregação e Jorge Manuel Martins da Silva Heliodoro casado com
Luísa Paula Santos Franco Heliodoro, Urbanização Horta de São
Pedro, lote 17, 1.º B, Portimão, constituíram a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENERPORTI � Instalações
Eléctricas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Urbanização Horta
de São Pedro, lote 17, 1.º B, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em instalações eléctricas em
edifícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021156

ODÍLIA CONDE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3950/011214; inscrição E-1; número e data da apresenta-
ção: 30/141201.
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Certifico que entre Odília Maria da Costa Conde, solteira, maior,
residente na Urbanização Serra e Mar, lote 73, cabeço de Estevão,
Mexilhoeira Grande, Portimão, constituiu a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Odília Conde,
Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Urbanização Serra e Mar,
lote 73, em Cabeço de Estevão, freguesia de Mexilhoeira Grande,
concelho de Portimão.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços médicos em
ambulatório nomeadamente em oftalmologia e médico-cirúrgica e
realização de exames complementares de diagnóstico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à
quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente a
20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021151

COSTA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1912/890327; identificação de pessoa colectiva n.º 502129867;
inscrição E-2; número e data da apresentação: 17/010118.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em
epígrafe ficando o artigo 2.º do respectivo contrato com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
20 000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas: uma, no va-
lor nominal de 12 428 euros, pertencente ao sócio José António
Costa Santos, outra no valor nominal de 4286 euros, pertencente à
sócia Emerita Pacheco da Silva Santos, e duas nos valores nomi-
nais respectivamente de 748,20 euros e 3537,80 euros, ambas per-
tencentes à sócia Eugénia Maria da Silva Santos de Mello.

§ único. (Mantém-se.)

Mais declaram, sob sua responsabilidade que o dinheiro corres-
pondente ao aumento em numerário já deu entrada na caixa social
e que não são devidas por lei, por contrato ou por deliberação so-
cial, a realização de outras entradas.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021008

MEDIREGIÃO � EDIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1468/860821; identificação de pessoa colectiva n.º 501705619;
averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-5; números e data
das apresentações: 34 e 35/010305.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em
epígrafe ficando os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 7.º do respectivo contrato
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEDIREGIÃO � Edição e Distri-
buição de Publicações, L.da e tem a sua sede no Edifício Páteo da
Rocha, loja 46, piso 0, Praia da Rocha, da freguesia e concelho de
Portimão.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração editorial de pu-
blicações periódicas e unitárias, podendo exercer outras activida-
des inerentes ou complementares, nomeadamente a distribuição.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 250 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: uma,
no valor nominal de 12500 euros, pertencente ao sócio Hélder de
Matos Nunes, outra, no valor nominal de 125 000 euros, pertencente
à sócia ALICOOP � Cooperativa de Produtos Alimentares Algarve,
CRL, duas, nos valores nominais respectivamente de 66 600 euros e
33 400 euros, ambas pertencentes à sócia ALISUPER � Exploração
de Supermercados do Algarve, S. A., e outra, no valor nominal de
12 500 euros pertencente ao sócio.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, ficam a cargo do sócio Hélder de Matos Nunes
que se mantém na gerência e dos não sócios João Francisco Serra-
no Martins Varela, residente no Cerro de São Miguel, Silves, António
José Rita Águas Pontes, residente no Largo Mártires da Pátria, 28,
1.º, na cidade de Silves e José António Fernandes da Silva, residen-
te no mesmo cerro de São Miguel, lote 10, todos casados.

§ 1.º Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)
§ 4.º (Mantém-se.)

Mais declararam, sob sua responsabilidade que o dinheiro cor-
respondente ao aumento já deu entrada na caixa social e que não
ao devidas por lei, por contrato ou por deliberação social, a reali-
zação de outras entradas.

A cada uma das quotas cedidas corresponde o valor fiscal res-
pectivamente de 7 651 061$, 5 355 743$ e 1 530 212$, como consta
do balanço e da declaração do técnico oficial de contas que arquivo.

Mais certifico que Maria Margarida Gomes da Silva Barrada
Nunes cessou funções de gerente, por renúncia em 1 de Fevereiro
de 2001.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Deus
Pomba da Silva Leal. 1000021005

CANALIZAÇÕES DO BARLAVENTO, L.DA

Sede: Urbanização Caldeira do Moinho, lote 7/8, cave A,
freguesia e concelho de Portimão

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3962/011228; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 98/011228.

Certifico que entre Paulo Filipe Pedro casado com Eduarda So-
fia Ramos Mendes Ferreira Pedro, comunhão de adquiridos, na Rua
do Operário, 28, Aldeia Nova da Boavista, Portimão e Miguel
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Ângelo da Silva Abelho, solteiro, maior, Estrada de Monchique,
28 sítio das Cardosas, Portimão, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Canalizações do Barlavento, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Caldeira do
Moinho, lote 7/8, cave A, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação, manutenção e
assistência de canalizações, aquecimento central e afins. Constru-
ção civil, nomeadamente construção e manutenção de edifícios;
comércio de materiais de construção e canalização.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o valor do capi-
tal social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021062

CRECHE OS URSINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3957/011221, inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 59/20011221.

Certifico que entre Carla Isabel Duarte da Silva casada com
Sérgio Dias da Silva, comunhão de adquiridos, residente no Sítio
do Rasmalho, Portimão e Carla Alexandra Duarte Martins da Sil-
va casada com Luís Filipe da Conceição Rodrigues Silva. Sítio da
Senhora do Verde, Portimão, constituíram uma sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Creche Os Ursinhos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta do
Rodrigo, lote 1, Vale de França, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de creche infantil

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes ambas as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021058
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FERREIRA & TILSON, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3949/011213, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 27/20011213.

Certifico que entre João Alfredo Freitas Ferreira, solteiro, maior,
residente na Rua Alexandre Herculano, Conjunto Rita Formosa,
Apartamento f, Areias de S. João, Albufeira e Garrick Charles
Tilson Chowne, divorciado, residente na Tapada da Penina, lote 7,
Portimão, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1�A sociedade adopta a firma Ferreira & Tilson, L.da.
2�A sociedade tem a sua sede na Rua de António Feu, Edifí-

cio Ria à Vista, fracção B, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3�Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de bares e snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$.),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021054

JPO � ENGENHARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3951/011217, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 1/20011217.

Certifico que João Pedro da Silva Nunes Oliveira, casado com
Dina Paula Vieira Fernandes Silva Oliveira, comunhão de adquiri-
dos, residente na Urbanização do Monte da Bemposta, lote 22, 3.º
C, Portimão constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JPO � Engenharia, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Vila Rosa,
lote 11, 6.º C, na freguesia e concelho de Portimão, com o código
postal 8500-782 Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto consultadoria, fiscalização e pro-
jectos de engenharia, serviços de engenharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração
conforme ele 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 a prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Declarou ainda que, não é sócio de qualquer outra sociedade
unipessoal.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021046

ECOENGOMA � LAVANDARIAS DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3952/011219, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 1/20011219.

Certifico que entre Jorge Miguel Lourenço Domingos casado com
Ana Maria Pereira Duarte, na comunhão de adquiridos, residente
em Sítio da Foz do Farelo, Monchique e António Manuel Guerrei-
ro casado com Fátima Conceição Inácio Guerreiro, na comunhão
de adquiridos, residente na Urbanização da Quinta do Pinheiro,
Portimão, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ECOENGOMA � Lavandarias
do Algarve, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rotunda do Vau, V 6, Edi-
fício Refúgio, Bloco C, loja 1, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de
lavandaria e actividades conexas. Comercialização e representação
de produtos de limpeza, louças, artigos de vidro, roupas brancas e
atoalhados. Prestação de serviços de aluguer de roupa e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), en-
contra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021038

JOSÉ ROSA SANTOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3953/011219, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 2/20011219.

Certifico que José dos Santos casado com Maria Augusta dos
Santos Rosa, na comunhão geral, residente no Bairro da Boa Hora,
51, Portimão constitui a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José Rosa Santos, Unipessoal, L.da e
tem sede no Bairro da Boa Hora, 51, Portimão, freguesia de
Portimão, concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é o de 5000 euros, e está representado por quotas de igual va-
lor, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, desde já nomeado gerente, com ou sem remuneração,
conforme ele decidir.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade é bastante a assinatura do sócio único.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou sociedades não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

O outorgante, José Rosa dos Santos declara que não é sócio de
qualquer outra sociedade unipessoal e sabe que incorre nas penas
aplicáveis ao crime de falsas declarações, se não for verdadeira
alguma das afirmações feitas neste documento.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021034

JOÃO HORTA & LUÍS ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3941/011130, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 32/20011130.

Certifico que entre João Pedro Nicolau Horta, solteiro, maior,
residente na Rua das Amendoeiras, lote 51, Pedra Mourinha,

Portimão e Luís Filipe de Jesus Alves, solteiro, maior, residente no
Sítio Cova da Batata, Chão das Donas, Portimão constituíram a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma João Horta & Luís Alves, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Amendoeiras,

lote 51, Pedra Mourinha, freguesia e concelho de Portimão.
3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser

deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, podendo ainda criar, sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração hotelaria, nomea-
damente restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de três vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021031

SÓ & MUSSÁ � SOCIEDADE DE ARMADORES DE FERRO
E COFRAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3944/011206, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 1/20011206.

Certifico que entre Seco Só, solteiro, maior, Avenida de 25 de
Abril, lote 121, 9.º A, Portimão e Mussá Camará, solteiro, maior,
Rua de Angola, lote 45, 4.º esquerdo, Portimão, constituíram a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Só & Mussá � Sociedade de
Armadores de Ferro e Cofragem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida 25 de Abril,
lote 121, 9.º A, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste em trabalhos de armação de
ferro e cofragem.

ARTIGO 3.º

1�O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021017

CONSTRUÇÕES NA DUM, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3943/011203, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 16/20011203.

Certifico que Intandala Na Dum, solteiro, maior, Edifício Varan-
das da Rocha, Avenida de Tomás Cabreira, Praia da Rocha,
Portimão, constitui a sociedade em epígrafe que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Na Dum,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Varandas da Ro-
cha, apartamento 810, freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, nomeada-
mente serviços de pedreiro e ladrilhador.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração 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 ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamen-
tos complementares e ou empresas não coincida no todo ou em
parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021142

PASTELARIA ROMÃZEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3942/011130, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 33/20011130.

Certifico que entre  José Manuel Cabral Morais dos Santos e
mulher Leonilde Rosa Teixeira Diogo Morais, comunhão de adqui-
ridos, Urbanização da Quinta das Romãzeiras, 7, 2.º direito,
Portimão, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pastelaria Romãzeiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização da Quinta das
Romãzeiras, 7, 2.º direito, na cidade, freguesia e concelho de
Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítro-
fe podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no es-
trangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de pastelaria, café
e quiosque.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021136

POOLCALOR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3947/011210, inscrição n.º E-1, número e data da apresenta-
ção: 1/20011012.

Certifico que entre António Diogo da Silva Martins, solteiro,
maior, Rua de Trabucho Alexandre, 19, Portimão e António Duarte
Martins casado com Berta da Silva, comunhão geral, residente na
mesma morada, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POOLCALOR � Clima-
tização, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Trabucho Alexan-
dre, 19, na cidade, freguesia e concelho de Portimão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, transformação, montagem, assistência e manutenção de
equipamentos de climatização, nomeadamente aquecimentos para
piscinas, construção, manutenção e limpeza de piscinas. Importa-
ção, exportação e comercialização de grande variedade de merca-
dorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros (equivalente a 1 202 892$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 5900 euros, per-
tencente ao sócio António Diogo da Silva Martins e outra, no va-
lor nominal de 100 euros, pertencente ao sócio António Duarte
Martins.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de duas vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração conforme for deliberado em assembleia
geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Diogo da
Silva Martins.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, 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 adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria
Nóbrega de Castro Ramos. 1000021129

GUARDA
ALMEIDA

ROCTEI � CONTABILIDADE, SOFTWARE E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeida. Matricula n.º 292;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/20011213.

Certifico que, entre Luís Filipe de Oliveira Teixeira casado com
Maria de Fátima Rocha Jorge Teixeira na comunhão de adquiridos
e José Manuel da Rocha Costa, divorciado, foi constituída a so-
ciedade supra referida que se rege pelo contrato seguinte.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ROCTEI � Contabilidade,
Software e Formação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Vilar Formoso, na Rua do
Dr. Carlos Viana, 7, freguesia de Vilar Formoso, concelho de
Almeida.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma criar ou encerrar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de gestão,
contabilidade, software, formação e consultadoria, com a excepção
de consultadoria jurídica, e importação e comércio de equipamen-
tos informáticos e seus consumíveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, a nomear em
assembleia geral, com ou sem remuneração aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

18 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000020336

FORNOS DE ALGODRES

CONSTRUÇÕES CHAVES & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Ma-
trícula n.º 164/020122, inscrição n.º 1, número e data da apresen-
tação: 4/2002122.

Certifico que entre os sócios Luís Chaves Andrade e Natália de
Jesus Gomes Ramos Chaves, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Chaves &
Jesus, L.da, tem a sua sede na Avenida das Tílias, 6, freguesia de
Maceira, concelho de Fornos de Algodres, e durará por tempo
indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, no valor de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Luís Chaves Andrade e
Natália de Jesus Gomes Ramos Chaves.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de sócios ou
não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um dos gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar sob qualquer forma no capital
social de sociedades existentes ou a constituir mesmo com objecto
social diferente.

ARTIGO 6.º

Depende do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a
estranhos, gozando sempre a sociedade do direito de preferência na
aquisição, o qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previsto na lie,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão exigidas prestações suplementares, até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo
a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que deli-
bere o reembolso, ficando todos os sócios obrigados á sua prestação.

Conferida, está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 1000020849

PAVECA � INDUSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fornos de Algodres. Matrícula
n.º 91/950112; identificação de pessoa colectiva n.º 503331260; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/020118.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 18 de Dezembro de 2001.
Depositada a escritura na pasta respectiva.

Está conforme original.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Aurora da Costa
Cabral Lima. 1000020817

GOUVEIA

CARAMELO & TEIXEIRA � ESTUQUES PROJECTADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 504/
020115; identificação de pessoa colectiva n.º 505937174; inscri-
ção n.º 1, número e data da apresentação: 4/020115.

Certifico que, entre Francisco José Trindade Caramelo, solteiro,
maior, residente em Vila Ruiva, Fornos de Algodres e António
Manuel Oliveira Teixeira, casado com Ana Cristina Almeida Pe-
reira Teixeira, Figueiró da Serra Gouveia, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato abaixo indicado:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Caramelo & Teixeira � Estu-
ques Projectados, L.da, tem a sua sede na Rua da Capela, 146, fre-

guesia de Figueiró da Serra, concelho de Gouveia, e durará por
tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho, ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projecção de estuques e re-
vestimentos de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e já depositado na conta social, e corresponde
à soma de duas quotas iguais, no valor de 2500 euros cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Francisco José trindade
Caramelo e António Manuel Oliveira Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, ficará a cargo de
sócios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes ambos
os sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de ambos os gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar sob qualquer forma no capital
social de sociedades existentes ou a constituir mesmo com objecto
social diferente.

ARTIGO 6.º

Depende do consentimento da sociedade, a cessão de quotas a
estranhos, gozando sempre a sociedade do direito de preferência na
aquisição, o qual de seguida se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão exigidas prestações suplementares, até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso, ficando todos os sócios obrigados á sua pres-
tação.

Está conforme o original.

21 de Novembro de 2001. � A Conservadora, Paula Maria S.
Lopes de Almeida Ribeiro. 1000020965

IOLINE � MICROELECTRÓNICA, INFORMÁTICA
E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 407/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504188534; inscri-
ção n.º 7 , número e data da apresentação: 3/020108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social no montante de 602 410$, elevado à cifra de
5000 euros, tendo por consequência alterado o artigo 3.º do contrato
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas
desiguais: uma de 3500 euros, pertencente ao sócio, Luís Jorge
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Oliveira Pinto e outra de 1500 euros, pertencente ao sócio, Pedro
Rui Ferreira Oliveira.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2001.� O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 1000020959

CASA DA MATA DA CERCA
SOCIEDADE AGROTURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 393/
971127; identificação de pessoa colectiva n.º 504001370; inscri-
ção n.º 4 , número e data da apresentação: 4/020108.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social no montante de 2 410$, elevado à cifra de
5000 euros, tendo por consequência alterado o artigo 4.º do contrato
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas a
saber: uma de 2569,16 euros pertencentes à sócia Maria Bourbon
da Serpa Pimentel e quatro de 600,96 euros, pertencentes uma, a
cada um dos sócios, José Filipe de Serpa Pimentel  de Barros
Virgolino, Francisco de Serpa Pimentel de Barros Virgolino, Ana
Maria de Serpa Pimentel de Barros e Luís Filipe de Serpa Pimentel
de Barros Virgolino.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 1000020954

CONCATI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 416/
981029; identificação de pessoa colectiva n.º 504254758; inscri-
ção n.º 2 , número e data da apresentação: 4/020109.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social no montante de 2410$, elevado à cifra de
5000 euros, tendo por consequência alterado o artigo 3.º do contrato
que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, cada uma pertencente a cada um dos sócios, Manuel
António Ferreira Amaral e Maria Lúcia Ferreira Figueiredo Amaral.

O texto do contrato na sua redacção actualizada, ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2001. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 1000020935

CIMA � CENTRO DE INSPECÇÃO MECÂNICA
EM AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gouveia. Matrícula n.º 385/
970401; identificação de pessoa colectiva n.º 503144851;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19 e inscrição n.º 25; números
e data das apresentações: 3 e 4/020116.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, José Luís
Costa Oliveira, cessou funções de vogal do conselho fiscal, por a
elas haver renunciado em 18 de Outubro de 2001 e para o seu lu-

gar foi nomeado, José António Pereira Costa, casado e residente na
Rua de António Canastrinha em Oliveira do Hospital, por delibe-
ração tomada na mesma data.

Conferida, está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � O Segundo-Ajudante, António Luís
Dias Saraiva. 1000020932

GUARDA

CONFECÇÕES SÉNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 771;
identificação de pessoa colectiva n.º 502420693; data do depó-
sito: 07122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020866

CARNIPAX DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1514;
identificação de pessoa colectiva n.º 504590677; data do depó-
sito: 07122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020864

EGIPESADOS DA GUARDA � MANUTENÇÃO
E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504179233; data do depó-
sito: 07122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020862

ALVICERTO � SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
MÉDICO-DENTÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1242;
identificação de pessoa colectiva n.º 503716430; data do depó-
sito: 20011220.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002.�A Escriturária�Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020859

EGRAUTO � EMPRESA GUARDENSE
DE REPRESENTAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 194;
identificação de pessoa colectiva n.º 500091625; data do depó-
sito: 20011227.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020857

PORTRINTA � METÁLICOS, COMÉRCIO E INDUSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1366;
identificação de pessoa colectiva n.º 504037609; data do depó-
sito: 20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020856

REFRESCANTE � SUMOS E REFRIGERANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 500;
identificação de pessoa colectiva n.º 501403132; data do depó-
sito: 20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020852

AUTO NEOFOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 104;
identificação de pessoa colectiva n.º 500036500; data do depó-
sito: 20011228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020851

AUTO TRANSPORTES GONÇALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 1370;
identificação de pessoa colectiva n.º 504065815; data de apresen-
tação: 20011210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 100021018

AGRÍSSERRA � AGRÍCOLA SERRANA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Guarda. Matrícula n.º 566;
identificação de pessoa colectiva n.º 501650598; data do depó-
sito: 20122001.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi deposita-
da a prestação de contas referente ao período fiscal de 2000.

Conferida está conforme.

7 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Maria do Nas-
cimento Martins Teixeira. 1000020847

MEDA

ABÍLIO RODRIGUES � INDUSTRIA DE MADEIRAS
DE PINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Meda. Matrícula n.º 91/
010491; inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 1 e 2/20020121.

Certifico que, foi aumentado o capital social de 1 000 000$, para
21 000 000$, sendo o montante do aumento de 20 000 000$, reali-
zado em dinheiro e subscrito por todos os sócios na proporção das
suas quotas, e em consequência foi alterado o artigo 3.º do pacto
social, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 104 747,56 �, representado por duas quotas iguais, de va-
lor nominal de 52 373,78 � cada, e pertence uma a cada um dos
sócios, Abílio de Jesus Rodrigues e Olímpia de Jesus Cardoso.

O texto actualizado do contrato ficou depositado, na respectiva
pasta.

22 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
1000020762

SEIA

ANTÓNIO LUÍS & EUQUÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seia. Matrícula n.º 849/
020111; identificação de pessoa colectiva n.º 505833506; inscri-
ção n.º 1, número e data da apresentação: 1/020111.

Certifico que entre António Luís da Silva Henriques e mulher
Maria Isabel Fernandes Euquério Henriques, casados no regime da
comunhão de adquiridos e residentes em Travancinha, Seia, foi
constituída a sociedade que se regerá pelo pacto social, constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Luís & Euquério, L.da,
tem a sua sede na Rua do Pôr do Sol, 3, no lugar e freguesia de
Travancinha, deste concelho.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
bem como ser criadas sucursais, filiais ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
de 4000 euros pertencente ao sócio António Luís da Silva Henriques
e outra de 1000 euros pertencente à sócia Maria Isabel Fernandes
Euquério Henriques.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, consoante for deliberado em assembleia geral, ficará
a cargo de ambos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e con-
tratos, é necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global de capital de 150 000 euros, desde que de-
liberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria do Céu da
Silva Pinto. 1000020626

LEIRIA
ALCOBAÇA

MARIFRESA � PROJECTO E MAQUINAÇÃO DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3326; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 31/
20011212.

Certifico que entre Mário José André Sapateiro e mulher Ana
Paula Ribeiro Nascimento André, casados na comunhão de adqui-
ridos, foi constituída uma sociedade comercial por quotas que se
passará a reger-se pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MARIFRESA � Projecto e
Maquinação de Moldes, L.da, e tem a sua sede na Rua do Lavadou-
ro, 20, no lugar e freguesia de Moita, concelho de Alcobaça.

2.º

A sociedade tem por objecto: fabricação de moldes metálicos e
projecto dos mesmos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e encontra-se dividido em duas quotas, de 2500 euros
cada, uma de cada um dos sócios.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre apenas entre sócios.
A cessão de quotas nos restantes casos depende sempre do consen-
timento prévio da sociedade, à qual é reservado o direito de prefe-
rência em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo,
no caso de cessão a título oneroso.

5.º

A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral fica afecta aos
sócios, desde já nomeados gerentes. Para obrigar a sociedade é
necessária a assinatura de um gerente.

6.º

Fica a gerência autorizada a proceder ao levantamento do capi-
tal social depositado, a fim de fazer face às despesas com a cons-
tituição e registo da sociedade, bem como as outras despesas com
a instalação da mesma.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021310

ALFERPAC � PROJECTOS, ASSISTÊNCIAS
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3334; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 1/
20011228.

Certifico que entre Luís Miguel Bento Ventura, casado na comu-
nhão geral com Ana Sofia Reis Pereira Marques Ventura; Luís
Manuel Fialho Ramalho, casado na comunhão de adquiridos com
Elisabete dos Santos Dias da Conceição Ramalho; Eduardo Lopes
da Rocha Vieira, solteiro, maior; Luís Miguel Freire Carvalho
Rodrigues Alves, casado na comunhão de adquiridos com Luísa
Maria Almeida Lopes da Silva; Alexandre Manuel Colaço
Rodrigues, casado na comunhão geral com Fernanda Maria
Henriques Cartaxo Rodrigues; e Carlos Alberto Esteves Justiniano,
casado na comunhão de adquiridos com Adília Maria de Andrade
dos Santos Justiniano, foi constituída uma sociedade comercial por
quotas que se passará a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1�A sociedade adopta a firma ALFERAPAC � Projectos, As-
sistência e Obras Públicas, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua dos Descobrimentos, no Casal da Ponte,
da freguesia de Alfeizerão, do concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode transferir
a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar filiais, sucursais ou outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objectivo: instalações eléctricas, gás,
climatização, construção civil e obras públicas, projectos de enge-
nharia e assistência.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde à soma de seis quotas, sendo cinco
iguais de 9900 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Luís
Miguel Bento Ventura, Luís Manuel Fialho Ramalho, Eduardo
Lopes da Rocha Vieira, Luís Miguel Freire Carvalho Rodrigues
Alves e Alexandre Manuel Colaço Rodrigues, e uma de 500 euros,
pertencendo ao sócio Carlos Alberto Esteves Justiniano.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios, por deliberação unâni-
me dos mesmo, prestações suplementares de capital, até 10 vezes
o capital social.

ARTIGO 5.º

É livre a cessão, total ou parcial de quotas entre os sócios; a
estranhos depende do consentimento da sociedade que terá direito
de preferência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes em se-
gundo.

ARTIGO 6.º

A administração e a representação da sociedade incumbem à
gerência, nomeada em assembleia geral.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de três gerentes.
2 � Os gerentes ficam dispensados de caução e serão remune-

rados ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021313

ADEGA COOPERATIVA DE ALCOBAÇA,
COOPERATIVA DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 17;
inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; identificação de pessoa colecti-
va n.º 500909288, números e data das apresentações: 27 e 28/
20011221.

Certifico que foram nomeados os órgãos sociais para o triénio
de 2001/2003, por deliberação de 18 de Dezembro de 2000, os
quais ficaram com a seguinte composição:

Direcção: presidente � Manuel Rosa Coelho, casado; secre-
tário: José Silvestre Ribeiro, casado; tesoureiro: António Rodrigues
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Lucas, casado; substitutos: José Fernando Martins Teodósio, casa-
do; Manuel Rodrigues Lucas, casado; e António Pereira Martins,
casado.

Concelho Fiscal: presidente: Amílcar Barbosa de Sousa
Raimundo, casado; vogal: Francisco da Silva Alpeaça, casado;
vogal: António Fernando Pereira Agostinho, casado.

Certifica, ainda, que foi aumentado o capital social da coopera-
tiva em epígrafe e em consequência alterados os artigos 6.º e 7.º
dos estatutos, os quais ficaram com a seguinte composição:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Cooperativa é variável e limitado no
montante mínimo de 5000 euros.

2 � O capital social é representado por títulos de capital de
10 euros cada um.

3 � Os títulos são nominativos e devem conter as seguintes
menções:

a) A denominação da Cooperativa;
b) O número de registo da mesma;
c) O valor;
d) A data de emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura do cooperador titular.
4 � O capital referido no n.º 1 deste artigo poderá ser elevado

uma ou mais vezes por deliberação da assembleia geral, mediante
a emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos
cooperadores.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas de capital

1 � As entradas de cada membro não podem ser inferiores a
10 títulos de capital.

2 � A subscrição de capital é determinada na base de um
cêntimo por quilograma de uvas inscritas, podendo este valor ser
alterado pela assembleia geral.

As produções inscritas serão utilizadas por períodos de três anos,
determinando-se sempre a média das uvas entregues.

O texto do contrato na sua redacção actualizada ficou deposita-
do na pasta respectiva.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021317

MÁRIO JERÓNIMO DELGADO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3291; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 11/
20011113.

Certifico que Mário Jerónimo Delgado, casado na comunhão de
adquiridos com Marisa Sofia de Jesus Bernardo, constitui uma so-
ciedade unipessoal, a qual passará a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mário Jerónimo Delgado, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Estrada Nacional, lugar de Murteira,
freguesia de Cela, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabricação de produtos forjados,
estampados e laminados, comércio a retalho de máquinas e equi-
pamentos para a indústria e comércio. Importação e exportação.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com a da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e pertencente ao sócio Mário Jerónimo Delgado.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, prestações suplementa-
res até ao montante igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócio ou não só-
cio, como se deliberar na mesma assembleia geral, ficando, toda-
via, desde já, nomeado gerente, Mário Jerónimo Delgado, já iden-
tificado.
§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se, nos
poderes de gerência, a compra e/ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que
visem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados
entre o sócio único e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita;

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebra-
dos pelos sócio único e a sociedade, devem ser patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de presta-
ção de contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo,
consultá-los na sede da sociedade;

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimi-
tadamente o sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, o gerente, autorizado, designadamente a adquiri quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme.

21 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Márcia
Cristina da Silva Néri Fialho. 1000021319

ERMELINDO TOMÁS � PINTURA E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3296; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 11/
20011115.

Certifico que entre Ermelindo Delgado Tomás e mulher Natália
de Jesus Machado Bento Tomás, casados na comunhão de adqui-
ridos, residentes na Lagoa das Talas, Alcobaça, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas que passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ermelindo Tomás � Pintura e Cons-
trução Civil, L.da e tem a sua sede na localidade de Lagoa das Ta-
las, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em pintura de construção civil, cons-
trução civil e obras públicas.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
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não, no todo ou em parte, com a da ora constituída, bem como,
ainda, criar novas empresas ou comparticipar na criação de outras
mesmo com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 25 000 euros e corresponde à soma das seguintes duas
quotas: uma com o valor nominal de 12 500 euros, pertencente a
Ermelindo Delgado Tomás; e uma com o valor nominal de
12 500 euros, pertencente a Natália de Jesus Machado Bento Tomás.

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
aos mesmos, prestações suplementares até ao montante máximo
igual ao décuplo do capital social existente à data da deliberação
e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócio ou não sócios,
como for deliberado na mesma assembleia geral, ficando, todavia,
desde já, nomeados gerentes, Ermelindo Delgado Tomás e Natália
de Jesus Machado Bento Tomás, já identificados.
§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
suficiente a assinatura de um gerente, incluindo para compra e/ou
venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livre desde
que a lei o permitida para o que fica, desde já, autorizada a divi-
são de quotas.

Porém, em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou
não de divisão para esse efeito, a sociedade em primeiro lugar e
os sócios logo depois, gozarão do direito de preferência;

ARTIGO 6.º

As assembleia gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a an-
tecedência mínima de 15 dias, salvo os casos em que a lei prescreva
outros prazos e formalidades.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem consentimento dos
seus titulares nos seguintes casos:

a) Por morte, interdição, inabilitação, dissolução, falência ou
insolvência do seu titular;

b) Quando for arrestada, penhorada ou, por qualquer forma, su-
jeita a procedimento judicial, fiscal ou administrativo;

c) Pela verificação do anúncio da venda ou adjudicação em exe-
cução judicial;

d) Quando a quota seja cedida a estranhos sem o consentimento
da sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, os gerentes, autorizados, designadamente a adquirir
quaisquer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes
à sua actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021322

PAPELARIA LIVRARIA � LUMAFIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3294; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 7/
20011114.

Certifico que Lurdes Martinho Bernardo dos Santos casada na
comunhão de adquiridos com Francisco da Conceição José, residen-
te na Rua do Padre Fernando Maurício, 6.º, Benedita, Alcobaça,

constituiu uma sociedade unipessoal que passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAPELARIA LIVRARIA�
LUMAFIL, UNIPESSOAL, L.da e tem a sua sede na Rua do Padre
Fernando Maurício, 24, freguesia de Benedita, concelho de
Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de artigos de
papelaria e livraria.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com a da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 5000 euros e pertencente à sócia Lurdes Martinho Bernardo dos
Santos.

§ único. Poderão ser exigidas à sócia, prestações suplementares
até ao montante máximo igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócio ou não só-
cio, como venha a ser deliberado em assembleia geral, ficando,
todavia, desde já, nomeada gerente Lurdes Martinho Bernardo dos
Santos, já identificada.
§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se, nos
poderes de gerência, a compra e/ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que
visem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados
entre a sócia única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita;

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebra-
dos pela sócia única e a sociedade, devem ser patenteados conjun-
tamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los
na sede da sociedade;

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimi-
tadamente a sócia.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a gerente, autorizada, designadamente a adquiri quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021325

ORIGEMVERDE � PROJECÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3302; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 7/
20011119.
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Certifico que entre Paulo José Luís Traquina e mulher Elisabete
Crisóstomo do Souto, casados na comunhão geral, residentes na Rua
do Carvalho, 12, Fragosas, Évora, Alcobaça, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas que passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ORIGEMVERDE � Projecção e
Construção de Espaços Verdes, L.da.

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Carvalho, 12, no lugar
de Fragosas, freguesia de Évora, do concelho de Alcobaça.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou
outras formas de representação em qualquer localidade do país ou
do estrangeiro.

3.º

Tem por objectivo a projecção e construção de espaços verdes,
parques infantis, arruamentos e calçadas, assim como outras solu-
ções de caracter ambiental e, ainda, comercialização de materiais
e equipamentos para espaços verdes.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$00 e corresponde à soma de
duas quotas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, uma de
cada um dos sócios Paulo José Luís Traquina e Elisabete
Crisóstomo do Souto.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. A cessão a estranhos
carece sempre do consentimento da sociedade, gozando esta, em
primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes, direito de prefe-
rência na sua aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um gerente.
3 � A gerência não pode vincular a sociedade em actos estra-

nhos aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abo-
nações, fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sem o con-
sentimento do seu titular, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Por insolvência ou falência do seu titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreen-

são judicial;
d) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 235.º

do Código das Sociedades Comerciais.

8.º

As assembleias gerais, salvo os casos em que a lei prescreva pra-
zos e formalidades especiais, serão convocadas por carta registada,
dirigidas aos sócios, com, pelo menos 15 dias de antecedência.

9.º

As despesas de constituição ficam a cargo da sociedade.

10.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo re-
gisto e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipamen-
to necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica
desde já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da
conta aberta em nome da sociedade.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021327

AD-LIB � PRODUÇÃO DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3300; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 4 /
20011119.

Certifico que entre Dimas Samuel Roxo Vicente, solteiro, maior
e Carla Margarida Rodrigues Pestana, solteira, maior, residentes à
Rua de Leiria, lote 34, 2.º esquerdo, Alcobaça, foi constituída uma
sociedade comercial por quotas que passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AD-LIB � Produção de Espec-
táculos, L.da. tem a sua sede à Rua de Leiria, lote 34, 2.º esquerdo,
nesta cidade, freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral poderá a ge-
rência deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no aluguer de equipamentos de som,
luz e vídeo; produção de espectáculos e eventos.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no
todo ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a ou-
tras pessoas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito é de 10 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas com os valores nominais e ti-
tulares seguintes: uma de 8 000 euros, pertencente ao sócio, Dimas
Samuel Roxo Vicente; e outra de 2 000 euros, pertencente à sócia
Carla Margarida Rodrigues Pestana.

§ único. Cada um dos sócios já realizou a sua quota quanto a
cinquenta por cento, em dinheiro, devendo os restantes 50% serem
realizados também em dinheiro, durante o próximo ano civil.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares, até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social e na proporção das respectivas quotas;

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condi-
ções, nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, os quais terão sempre direito de preferência em primeiro
lugar.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeadas gerentes os sócios Dimas Samuel Roxo Vicente e Carla
Margarida Rodrigues Pestana, acima devidamente identificados,

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos pela assinatura de um gerente, incluindo-se nos poderes de
gerência a compra, venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 8.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do os gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir
quaisquer bens móveis ou imóveis, tomar participações ou associar-
se a outras pessoas colectivas e tomar arrendamentos, procedendo ao
levantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua acti-
vidade, bem como para a liquidação de despesas com a sua consti-
tuição e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021332
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LADRIBAÇA � ACENTAMENTO DE LADRILHOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3301; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 5/
20011119.

Certifico que António Encarnação Maria, divorciado, residente
à Rua B, 5, 2.º frente, Ganilhos, Prazeres de Aljubarrota, Alcobaça,
constituiu uma sociedade unipessoal passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LADRIBAÇA � Acentamento de
Ladrilhos, Unipessoal, L.da. tem a sua sede à Rua B, 5, 2.º frente, lugar
de Ganilhos, freguesia de Aljubarrota, Prazeres, concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência poderá, deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no acentamento de ladrilhos.
§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-

tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincidam ou não, no
todo ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a ou-
tras pessoas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros representado pela quota única do sócio António
Encarnação Maria.

§ único. Encontra-se realizado em dinheiro 50% da referida quo-
ta, devendo os restantes 50% serem realizados também em dinhei-
ro, durante o próximo ano civil.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio António
Encarnação Maria, desde já nomeado gerente, ou de quem for de-
signado em assembleia geral.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos pela assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime do sócio poderão ser exigidas ao mes-
mo prestações suplementares até 10 vezes o capital social existente
à data da deliberação.

ARTIGO 6.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio úni-
co e a sociedade ora constituída, desde que tais negócios sirvam à
prossecução do objecto da sociedade e observem a forma escrita.

§ 1.º Os documentos de que constam os negócios jurídicos cele-
brados pelo sócio único e a sociedade devem ser patenteados con-
juntamente com o relatório de gestão e os documentos de presta-
ção de contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo,
consultá-los na sede da sociedade.

§ 2.º A violação do disposto neste artigo implica a nulidade dos
negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimitadamente o
sócio.

ARTIGO 7.º

Transitório

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do o gerente desde já autorizado, designadamente a adquiri quais-
quer bens móveis necessários á prossecução dos fins sociais, pro-
cedendo ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da
sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obrigações emer-
gentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas
com a sua constituição e registo, despesas estas que a sociedade
desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021335

HONORATO GABRIEL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 3305; inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 25/
20011121.

Certifico que entre Honorato Gabriel Pereira dos Santos e mu-
lher Maria de Jesus de Sousa Santos, casados na comunhão de
adquiridos, Nelson Gabriel Sousa dos Santos, solteiro e Nélio
Gabriel Sousa dos Santos, solteiro, maior, todos residentes na Rua
da Escola, n.º 5, 1.º, Alcobaça, foi constituída uma sociedade co-
mercial por quotas que passará a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Honorato Gabriel & Filhos, L.da. tem
a sua sede na Rua da Escola, 5, lugar e freguesia de Évora de
Alcobaça, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho
ou para um dos limítrofes, bem como criar filiais, sucursais, agên-
cia, delegações ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto comércio de materiais de constru-
ção civil, de géneros alimentícios, café e restaurante e também
transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com a da ora constituída, bem como,
associar-se a outras pessoas colectivas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, totalmente realizado, é de 50 000 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, duas com os valores nomi-
nais de 20 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Honorato Gabriel Pereira dos Santos e Maria de Jesus de Sousa
Santos e duas com os valores nominais de 5 000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Nelson Gabriel Sousa dos
Santos e Nélio Gabriel Sousa dos Santos.

2 � Por deliberação, unânime, dos sócios poderão ser exigidas,
aos mesmos, prestações suplementares de capital até ao montante
global correspondente ao décuplo do capital social, existente à data
da deliberação e na proporção das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente e com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou
não sócios que vierem a ser designados em assembleia geral, fican-
do desde já nomeados gerentes, Honorato Gabriel Pereira dos San-
tos, Maria de Jesus de Sousa Santos, Nelson Gabriel Sousa dos
Santos e Nélio Gabriel Sousa dos Santos, este com capacidade pro-
fissional, já identificados.

2 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos com a
assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente
Honorato Gabriel Pereira dos Santos ou a da gerente Maria de Je-
sus de Sousa Santos, incluindo-se a compra, venda e locação de
quaisquer veículos.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, desde que permita por
lei porém a favor de estranhos fica dependente do consentimento
da sociedade, que terá direito de preferência em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

Para quaisquer litígios emergentes da actividade da sociedade,
fica desde já designada a Comarca de Alcobaça.

ARTIGO 7.º

Transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, a gerência, autorizada, designadamente a adquirir
quaisquer equipamentos e outros bens móveis ou imóveis, ineren-
tes à sua actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi, está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021339
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HIGHTEC � COFRAGENS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 3314;
inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 6 /20011204.

Certifico que Luís Machado Pereira, solteiro, maior, residente no
lugar de Casal da Lagoa de Fora, São Martinho do Porto, Alcobaça,
constituiu uma sociedade unipessoal passará a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HIGHTEC � Cofragens, Unipes-
soal, L.da. tem a sua sede no lugar de Casal da Lagoa de Fora, fre-
guesia de São Martinho do Porto, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em cofragens, construção civil, e ou-
tras actividades similares.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamentos
complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam ou
não, no todo ou em parte, com a da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros e pertencente ao sócio Luís Machado Pereira.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, prestações suplementa-
res até ao montante máximo igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de Luís Machado
Pereira, já identificado e, desde já, nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente, incluindo-se, nos
poderes de gerência, a compra e/ou venda de quaisquer veículos;

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que
visem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados
entre a sócia única e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita;

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebra-
dos pelo sócio único e a sociedade, devem ser patenteados conjun-
tamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação
de contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los
na sede da sociedade;

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimi-
tadamente o sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já, o gerente, autorizado, designadamente a adquiri quais-
quer equipamentos e outros bens móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Márcia Cristina da Silva Néri Fialho.
1000021344

CASTANHEIRA DE PÊRA

POMPEU RODRIGUES COSTA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castanheira de Pêra. Ma-
trícula n.º 63/930609; inscrição n.º 7; número e data da apresen-
tação: 1/011228.

Certifico que em relação à sociedade com a denominação em
epígrafe, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Pela inscrição n.º 7 foi registado o aumento do capital social para
1 002 410$, por reforço de 502 410$, e em consequência alterado
o artigo 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, (corresponde a 1 002 410$)
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas
quotas, divididas da seguinte forma: uma quota no valor nominal
de 4900 euros, pertencente ao sócio Fernando Manuel Santos Cos-
ta e outra no valor nominal de 100 euros pertencente à sócia Ma-
ria Manuela Lima e Veiga Santos Costa.

O texto do contrato social, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferi. Está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, Eduardo Bebiano Antunes.
1000020760

LEIRIA

SULIANA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Sede: Rua de Tomar, 12, Cardosos, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4729/
950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503381578; núme-
ro e data da apresentação: D-2489/011206.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021082

GASPAR GOMES CRESPO, L.DA

Sede: Rua de 25 de Abril, lote 33-A, rés-do-chão, esquerdo,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3320/
901001; identificação de pessoa colectiva n.º 501522875; núme-
ro e data da apresentação: D-2488/011205.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021085

PORVAL � AGROPECUÁRIA, L.DA

Sede: Travessa da Fonte do Corvo, Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4740/
950327; identificação de pessoa colectiva n.º 503397440; núme-
ro e data da apresentação: D-2486/011204.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021089

V2MS � GABINETE DE DESENHO E CONTABILIDADE, L.DA

Sede; Rua Central, Eira Velha, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4765/
950424; identificação de pessoa colectiva n.º 503417815; núme-
ro e data da apresentação: D-2481/011129.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

15 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021091

A COLMEIA � RESTAURANTE E SNAK-BAR, L.DA

Sede: Rua Central, Eira Velha, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4276/
930826; identificação de pessoa colectiva n.º 503044431; núme-
ro e data da apresentação: D-2480/011129.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

15 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021094

MATERCASA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Ortigosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3007/
891117; identificação de pessoa colectiva n.º 502246260; núme-
ros e data das apresentações: D-2476 a 2478/011128.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente aos
exercícios de 1998, 1999 e 2000.

17 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021098

OFISERVE � OFICINA E ESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Sede: Estrada de Tomar, Cardosos, Arrabal, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4574/
940919; identificação de pessoa colectiva n.º 503266256; núme-
ro e data da apresentação: D-2470/011126.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

15 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021100

ORLANDO RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua de Machado dos Santos, 33, 1.º, esquerdo,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1805/
830420; identificação de pessoa colectiva n.º 501376704; núme-
ro e data da apresentação: D-2456/011120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021104

M. MARQUES CRESPO, L.DA

Sede: Sismaria, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1309/
790321; identificação de pessoa colectiva n.º 500837058; núme-
ro e data da apresentação: D-2455/011120.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021109

CONSTRULAPA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, 162, Marinheiros, Marrazes,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5435/
970306; identificação de pessoa colectiva n.º 503312320; núme-
ro e data da apresentação: D-2452/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021111

LECIDOS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, 162, Marinheiros, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 4892/
950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503487236; núme-
ro e data da apresentação: D-2451/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

18 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021116

PINTA BONITO � PINTURA NA CONSTRUÇÃO CIVIL,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Associação de Recreio, Cultura e Desporto
de Porto Carro, sem número de polícia,

lugar de Porto Carro, freguesia de Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7968/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º P 505884291;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 67/20011120.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo con-
trato segue entre Carlos Manuel Bastos, solteiro, maior, natural de
Angola e residente no Bairro de Sá Carneiro, lote 15, 1.º, direito,
lugar e freguesia de Marrazes, concelho de Leiria.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PINTA-BONITO � Pintura
na Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Asso-
ciação de Recreio, Cultura e Desporto de Porto Carro, sem núme-
ro de polícia, lugar de Porto do Carro, freguesia de Maceira-Lis,
concelho de Leiria.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto pintura na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à
quota de igual valor nominal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração fica a cargo
do sócio ou de não sócios conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio único.
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§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade, em
todos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital à sociedade, até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021101

LEIRICONFOR � COMÉRCIO DE SISTEMAS
DE CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada da Marinha Grande, 2525, Barosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7144/
001013; identificação de pessoa colectiva n.º 505082470; núme-
ro e data da apresentação: D-2494/011212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

14 de Janeiro de 2002. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021097

PAULO JORGE DUARTE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Duartes, 6, Lage, Monte Redondo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7941/
20011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505805600; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 76/20011112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, pelo só-
cio Paulo Jorge Cordeiro Duarte, identificação fiscal n.º 194058676,
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Leiria, residen-
te na Rua de Duarte, 6, lugar de Lage, freguesia de Monte Redon-
do, concelho de Leiria que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Jorge Duarte, Unipes-
soal, L.da e tem a sua sede na Rua de Duartes, 6, lugar de Lage,
freguesia de Monte Redondo, concelho de Leiria.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe bem com poderá criar, sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação em qualquer
ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de demoli-
ção e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Paulo Jorge Cor-
deiro Duarte.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global igual a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Paulo Jorge Cordeiro

Duarte, desde já nomeado gerente, ou ainda a cargo de outras pes-
soas estranhas à sociedade que venham a ser por ele sócio desig-
nadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma, no
capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qualquer
que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos complemen-
tares 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
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 1000021092

TRANSPORTES MIGUEL & REIS, L.DA

Sede: Largo de São Martinho, 154, Várzeas,
Souto da Carpalhosa, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7940/
20011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505850575; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 75/20011112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre
Constantino Pedrosa dos Reis, identificação fiscal n.º 178459933 e
mulher, Ausenda Maria Pedrosa da Costa Miguel, identificação fis-
cal n.º 136675000, casados sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, naturais da freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de
Leiria, onde residem no lugar de Várzeas, Largo de São Martinho,
154 que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Miguel & Reis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de São Martinho, 154,
lugar de Várzeas, freguesia de Souto da Carpalhosa, concelho de
Leiria.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderá criar sucursais, filiais, agências, ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país e estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte rodoviá-
rio de mercadorias por conta de outrem, aterros, desaterros, demo-
lições, terraplanagens e comércio de materiais para a construção
civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Constantino Pedrosa dos
Reis e Ausenda Maria Pedrosa da Costa Miguel.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios e o não sócio Fernando Manuel Pereira Coelho, casado, re-
sidente na Rua Principal, 43, lugar de Matos, freguesia de Monte
Redondo, concelho de Leiria.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
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ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída 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
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma
de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembol-
so.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 1000021087

FLORES DO PÂNTANO � COMÉRCIO DE FLORES, L.DA

Sede: Rua de São João, 25, 2.º, direito, Telheiro,
Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7939/
20011112; identificação de pessoa colectiva n.º 505787539; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 74/20011112.

Certifico que entre:
1.º Maria Madalena Domingues Ferreira, identificação fiscal

n.º 188280839, divorciada, natural da freguesia de Carnide, conce-
lho de Pombal, residente na Rua de São João, 25, 2.º, direito, lu-
gar e freguesia de Barreira, concelho de Leiria;

2.º Carla Susete Domingues Ferreira, identificação fiscal
n.º 218767285, solteira, maior, natural da referida freguesia de
Carnide, onde é residente na Rua do Valeirão, 22; e

3.º Jaime Manuel de Jesus Neves Trindade, identificação fiscal
n.º 188237275, solteiro, maior, natural da freguesia de Cortes, con-
celho de Leiria, onde é residente na Rua da Paz, 56, lugar de
Reixida;

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Flores do Pântano � Comér-
cio de Flores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São João, 25, 2.º,
direito, lugar de Telheiro, freguesia de Barreira, concelho de Leiria.

3 � A gerência da sociedade, poderá, sem dependência de au-
torização de outros órgãos, deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo
ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a cultura e comércio de plantas;
comércio de artigos de decoração e adereços relacionados com a
actividade; e comércio de flores.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente 1 002 410$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais de

2250 euros, cada, pertencentes uma a cada uma das sócias, Maria
Madalena Domingues Ferreira e Carla Susete Domingues Ferreira;
e uma de 500 euros pertencente ao sócio Jaime Manuel de Jesus
Neves Trindade.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes todos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual do décuplo do capital social, desde que
deliberado por unanimidade dos sócios que representem a totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos á sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

2 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de Oli-
veira Moniz. 1000021083

VIDROS BORGES � COMÉRCIO DE VIDROS E ESPELHOS, L.DA

Sede: Estrada da Marinha Grande, A-dos-Pretos, Maceira,
Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7936/
20011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505743035; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 59/20011108.

Certifico que entre:
1.os Virgílio Morouço Borges, identificação fiscal n.º 124334547,

e mulher Maria Fernanda Carreira da Silva Cristóvão Borges, iden-
tificação fiscal n.º 125381310, casados sob o regime de comunhão
de adquiridos, naturais ele da freguesia de Maceira, concelho de
Leiria e ela da freguesia e concelho da Marinha Grande; e

2.º Ricardo Filipe Cristóvão Borges, identificação fiscal n.º 212705059,
solteiro, maior, natural da freguesia e concelho de Leiria.

Os outorgantes são todos residentes na Rua de Mestre José Roque,
36, lugar de Picassinos, freguesia e concelho da Marinha Grande.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vidros Borges � Comércio de
Vidros e Espelhos, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Marinha Gran-
de, sem número de polícia, lugar de A-dos-Pretos, freguesia de
Maceira, concelho de Leiria.

3 � Por simples deliberação da gerência a sociedade, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais,
agências ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste no comércio e transformação de
vidros e espelhos, cristais e louças e de outras utilidades; e presta-
ção de serviços na colocação de vidros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente 2 004 820$) e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 6000 euros
pertencente ao sócio Virgílio Morouço Borges; uma de 1000 euros
pertencente à sócia Maria Fernanda Carreira da Silva Cristóvão
Borges; e uma de 3000 euros pertencente ao sócio Ricardo Filipe
Cristóvão Borges.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo sócios ou não sócios que vierem
a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes todos os sócios.

2 � Para a gerência ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos.

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns 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.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante comum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global igual do décuplo do capital social, desde que

deliberado por unanimidade dos sócios que representem na totalidade
do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sen-
do a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral que
delibere o reembolso.

3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do desta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 1000021080

DAVID CAETANO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Guerra,
Centro Comercial D. Dinis, 4.º, loja 422, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7935/
20011108; identificação de pessoa colectiva n.º 505755726; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 58/20011108.

Certifico que Maria Florinda Antunes David Caetano, identifica-
ção fiscal n.º 178326593, e marido, Agostinho Jorge Caetano, iden-
tificação fiscal n.º 186236476, casados sob o regime da comunhão
geral, naturais da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, onde
são residentes na Rua Central, 4614, lugar de Chá Colmeias cons-
tituíram a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma David Caetano � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida dos Combatentes
da Grande Guerra, Centro Comercial Dom Dinis, 4.º, loja 422, fre-
guesia, concelho e cidade de Leiria.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros (equivalente 1 202 892$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais dos valores nominais de 3000 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Maria Florinda Antunes David Cae-
tano e Agostinho Jorge Caetano.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes a sócia Ma-
ria Florinda Antunes David Caetano e a não sócia Sílvia David
Caetano, casada, residente na referida Rua Central, 4594, lugar de
Chã Colmeias.

2 �  Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos.

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns 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.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição
fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do desta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Goreti Leal de
Oliveira Moniz. 1000021077

SODICEL � SOC. DE REPRESENTAÇÕES DE LEIRIA, L.DA

Sede: Rua dos Camponeses, Marinheiros, Marrazes

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 347/
600411; identificação de pessoa colectiva n.º 500270716; núme-
ro e data da apresentação: D-2450/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

21 de Janeiro de 2001. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021119

MARLIS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Charneca do Bailadouro, Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 1872/
840106; identificação de pessoa colectiva n.º 501625143; núme-
ro e data da apresentação: D-2449/011116.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

21 de Janeiro de 2001. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021127

EXPOLÂNDIA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Quinta da Matinha, lote 75, 1.º, esquerdo, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 3834/
920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502739207; núme-
ro e data da apresentação: D-2444/011112.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos de prestação de contas da sociedade em epígrafe, referente ao
exercício de 2000.

21 de Janeiro de 2001. � A Conservadora destacada, Diná César
de Bastos. 1000021130

SUPERMERCADOS ACÁCIO & TERESA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora da Agonia, 474,
lugar de Sobral, freguesia de Barreira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7959/
20011119; identificação de pessoa colectiva n.º P 505832470;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20011119.

Certifico que entre:
1.º Acácio Manuel Paulo Faustino, casado com Maria Fernanda

Carneiro Pereira, sob o regime de comunhão de adquiridos, natu-
ral da freguesia do Barreira, concelho de Leiria, onde reside no
lugar de Telheiro, na Urbanização Vale Grande, lote 64, rés-do-chão
C, contribuinte fiscal n.º 179317539.

2.º Teresa Cristina Paulo Faustino, casada com José Luís Ribei-
ro de Azevedo, sob o regime da comunhão de adquiridos, natural
da dita freguesia de Barreira, onde reside no lugar de Sobral, na
Rua de nossa Senhora da Agonia, 474, contribuinte fiscal
n.º 197486568.

Foi constituída a sociedade em epígrafe cujo contrato é o se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação Supermercados Acácio &
Teresa, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora da
Agonia, 474, no lugar de Sobral, freguesia de Barreira, concelho
de Leiria.

2 � Por deliberação da gerência a sociedade poderá transferir a
sua sede para outro local, dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
outra forma de representação social, em qualquer parte do territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste na seguinte actividade: comércio a re-
talho, nomeadamente produtos alimentares, têxteis, electrodomés-
ticos, bebidas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, dividido em duas
quotas: uma do valor nominal de 3333 euros, pertencente ao sócio
Acácio Manuel Paulo Faustino, e outra do valor nominal de
1667 euros, pertencente à sócia Teresa Cristina Paulo Faustino.

5.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até
ao montante máximo global de 150 000 euros, ficando todos os
sócios a elas obrigados na proporção das respectivas quotas.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições a estabelecer em assembleia geral.

6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade que goza
do direito de preferência, em primeiro lugar e os sócios não
cedentes, em segundo lugar.

7.º

1 � A administração e gerência da sociedade, dispensada de
caução, com ou sem remuneração, conforme for deliberado, será
confiada aos gerentes que vierem a ser designados em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se validamente, em todos os seus actos

e contratos, com a intervenção conjunta de dois gerentes.
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4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou dada em

penhor, sem o consentimento prévio da sociedade;
c) Em caso de insolvência ou falência do sócio titular;
d) Quando a quota tenha sido transmitida sem prévio consenti-

mento da sociedade;
e) No caso de separação de pessoas e bens, separação de facto

ou divórcio de qualquer dos sócios, se a quota, por via desses fac-
to, for adjudicada ao cônjuge não sócio.

2 � Em caso de amortização, o preço da quota será o que re-
sultar do último balanço aprovado ou do balanço aprovado, a que
se proceda para o efeito, devendo a amortização ser paga confor-
me deliberação a tomar em cada caso.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registadas,
dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
nos casos em que a lei exija outras formalidades e prazo.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado em nome da sociedade, a fim de custear
as despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de
equipamentos e instalação da sede social e a adquirir para esta
quaisquer bens móveis, designadamente equipamentos e veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing, bem como comprar e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021134

GAB2 � GABINETE DE PROJECTOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua de João Pereira Dias, lote 2, cave direita,
Quinta de Santo António, freguesia de Marrazes, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7965/
20011120; identificação de pessoa colectiva n.º P 505803143;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/20011120.

Certifico que entre Miguel Nuno Pereira da Silva Salada e mu-
lher Dinora Marina da Silva Gameiro, casados sob o regime da
comunhão geral de bens, ele natural da freguesia e concelho de
Leiria e ela da freguesia de Pousos, concelho de Leiria, residente
na Rua do Barro, 11, no lugar de Andrinos, dita freguesia de
Pousos, contribuintes fiscais n.os 199040060 e 186049404, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social GAB2 � Gabinete de
Projectos de Construção Civil, L.da, com sede em Rua de João Pe-
reira Dias, lote 2, cave direita, Quinta de Santo António, freguesia
de Marrazes, concelho de Leiria.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto projectos de construção civil e for-
mação profissional.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros que corresponde a duas quotas
iguais de valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a

cada um dos sócios, Miguel Nuno Pereira da Silva Salada e Dinora
Marina da Silva Gameiro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, a favor de
estranhos depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, gozando aquela do direito de preferência e em seguida
os sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência de todos os negócios da socie-
dade e a sua representação em juízo ou fora dele, activa e passiva-
mente, incumbe ao sócio Miguel Nuno Pereira da Silva Salada,
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, obri-
gando-se a sociedade com a assinatura de um gerente.

2 � Aos gerentes é expressamente proibido usar a denominação
social em actos e contratos que não digam respeito aos sócios da
mesma, tais como abonações, fianças, avales, letras de favor e ou-
tros semelhantes.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
1 � Por acordo dos sócios.
2 � Quando alguma quota haja sido penhorada, arrestada ou

arrolada ou, por qualquer outra forma, envolvida em processo ju-
dicial que não seja o de inventário, e deva proceder-se, ou já se
tenha procedido, à sua arrematação adjudicação ou venda judicial.

3 � Quando alguma quota seja dada em penhor ou por qualquer
forma onerada para com terceiros, salvo autorização prévia da
assembleia geral.

4 � No caso de partilha judicial e extrajudicial, por divórcio ou
separação judicial de pessoas e bens, quando a quota ou parte dela
não ficar a pertencer ao respectivo titular e na parte que não lhe
for adjudicada.

5 � Quando por qualquer outra forma se der a transmissão for-
çada de uma quota.

6 � No caso de incapacidade, inabilitação ou interdição e no
caso de falecimento de qualquer sócio.

A amortização deve ser deliberada no prazo de seis meses, a
contar do conhecimento do facto que a permite.

ARTIGO 7.º

O valor da amortização será o que para a quota resultar do últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

Transitório

Até ser feito o respectivo registo comercial, poderá o gerente
efectuar levantamentos do capital social no Banco Português do
Atlântico, para despesas de constituição e registo da sociedade e
ainda adquirir para a sociedade bens móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021138

FAST ZONE � COMÉRCIO DE MOTOCICLOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Sede: Estrada Nacional 1, 605, Vale Gracioso,
freguesia de Azóia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7971/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º P 505842319;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/20011123.

Certifico que entre:
1.os Armando Ferreira dos Reis e esposa Ana Paula Pereira

Sismeiro Reis, casados sob o regime da comunhão de adquiridos,
naturais ele da freguesia de Atouguia, concelho de Ourém, e ela
da freguesia de Sé Nova, concelho de Coimbra, com residência
habitual na Rua dos Calços, Atouguia, Ourém, contribuintes fis-
cais n.os 141169206 e 160565375; e

2. os António Miguel Alexandre da Fonseca e esposa Cristina
Margarida Soares Mendes da Fonseca, casados sob o regime da co-
munhão de adquiridos, naturais ele da freguesia de São Sebastião da
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Pedreira, concelho de Lisboa e ela da freguesia de Colmeias, con-
celho de Leiria, com residência habitual na Urbanização da Quin-
ta da Maligueira, lote 3, 5.º A, Marrazes, Leiria, contribuintes fis-
cais n.os 180976710 e 187797404.

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FAST ZONE � Comércio de
Motociclos e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacio-
nal 1, 605, Vale Gracioso, Freguesia de Azóia, concelho e distrito
de Leiria.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, reparação e acessórios
de motociclos. Importação e exportação dos mesmos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$)
e corresponde à soma de quatro quotas iguais dos valores nominais
de 1250 euros, cada, (equivalente a 250 602$50) pertencentes uma
a cada um dos sócios Armando Ferreira dos Reis, Ana Paula Pe-
reira Sismeiro Reis, António Miguel Alexandre da Fonseca e
Cristina Margarida Soares Mendes da Fonseca.

O capital social encontra-se totalmente realizado em dinheiro.
2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares

de capital social até 50 000 euros (10 024 100$).

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, ficará a cargo dos sócios
ficando desde já nomeados gerentes os sócios Armando Ferreira dos
Reis e António Miguel Alexandre da Fonseca.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de um dos gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos.

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns 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.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Cláusula transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, e instalação da sede social e a ad-
quirir para esta quaisquer bens móveis. Imóveis ou direitos, mes-
mo 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.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021144

CLÁUDIA ISABEL DA SILVA NETO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua das Olhalvas, Edifício Europa, loja 11,
Olhalvas, freguesia de Pousos, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7970/
20011123; identificação de pessoa colectiva n.º P 505857685;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/20011123.

Certifico que Cláudia Isabel da Silva Neto, identificação fiscal
n.º 199103550, portador do bilhete de identidade n.º 9809035, de
10 de Novembro de 1997, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Coimbra, divorciada, maior, natural da freguesia de São
Julião da Figueira da Foz e concelho de Figueira da Foz, residente
na Rua de Bartolomeu Dias, 69, lugar, freguesia e concelho de
Figueira da Foz constituiu a seguinte sociedade:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cláudia Isabel da Silva Neto,
Sociedade, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Rua das Olhalvas,
Edifício Europa, loja 11, no lugar de Olhalvas, freguesia de Pousos
e concelho de Leiria.

§ único. A Sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação da so-
ciedade, em qualquer ponto do país e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste no comércio a retalho de brin-
quedos, jogos e mobiliário educativo. Criação de material educativo.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ela sócia Cláudia Isabel da
Silva Neto.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade ficará a cargo dela sócia, desde já no-
meada gerente ou de pessoas estranhas à Sociedade que venham a
ser por ela designadas.

§ único. Para obrigar a Sociedade em todos os seus actos e con-
tratos 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, qual-
quer que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas e desde que em sociedades por quotas não
fique na situação de única sócia dessa sociedade.
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ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a Sociedade negócios
jurídicos que sirvam á prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A Sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já, a gerente autorizada a adquirir quaisquer equipa-
mentos, veículos e outros bens móveis, mesmo através de contra-
tos leasing, tomar de exploração estabelecimentos comerciais
necessários à prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021147

J. PEDROSA � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 498,
lugar de Apariços, freguesia de Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7969/
20011121; identificação de pessoa colectiva n.º P 505803054;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/20011121.

Certifico que entre José Vitória Pedrosa e mulher Maria Lúcia
Vieira dos Santos Pedrosa, casados sob o regime da comunhão
geral, naturais ele da freguesia de Monte Redondo e ela da freguesia
de Santa Catarina da Serra, ambos do conselho de Leiria, residen-
tes na Avenida de Nossa Senhora de Fátima, 498, no lugar da
Apariços, freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria, contri-
buintes fiscais, respectivamente n.os 152457747 e 12306557, foi
constituída a sociedade em epígrafe, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. Pedrosa Contabilidade e
Serviços, L.da e reger-se-á pelos presentes estatutos e demais legis-
lação aplicável.

ARTIGO 2.º

A sede social situa-se na Avenida de Nossa Senhora de Fátima,
498, no lugar de Apariços, freguesia de Santa Eufémia, concelho
e distrito de Leiria.

1 � Por deliberação da assembleia geral pode-se mudar a sede
para os concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a actividade de contabilidade auditoria e
consultadoria fiscal. Comércio de papelaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 5000 euros, e
corresponde a uma quota de 3000 euros para o sócio José Vitória
Pedrosa e a uma quota de 2000 euros para a sócia Maria Lúcia
Vieira dos Santos Pedrosa.

ARTIGO 5.º

a) É livre a transmissão, total ou parcial, de quotas entre sócios;
b) A transmissão, total ou parcial, inter vivos, de quotas a estra-

nhos depende de consentimento prévio da sociedade, e, a seguir a
esta, dos sócios;

c) O sócio que desejar transmitir a estranhos a sua quota, no todo
ou em parte, assim o comunicará á sociedade, por carta registada
com aviso de recepção, indicando o preço, modo de pagamento e
demais condições do negócio.

d) A declaração de opção da sociedade, e/ou dos sócios, será feita
por carta registada com aviso de recepção, no prazo de 30 dias a
contar da comunicação referida no número anterior.

ARTIGO 6.º

a) A gerência e a representação da sociedade é exercida por am-
bos os sócios, o Sr. José Vitória Pedrosa a Sra. D. Maria Lúcia Vieira
dos Santos Pedrosa que desde já ficam nomeados gerentes, com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral;

b) Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos é necessário a assinatura de um dos gerentes;

ARTIGO 7.º

As assembleias, quando a lei não prescrever formalidades espe-
ciais serão convocadas com antecedência mínima de 15 dias, por
carta registada dirigida aos sócios ou mediante cobrança das suas
assinaturas no documento convocatório.

ARTIGO 8.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de sócio a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou do representante
do interdito ou inabilitado, devendo aqueles escolher, entre si, um
que a todos representa na sociedade enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Acordo com respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do titular da quota, judicialmente de-

clarada e não suspensa;
c) Venda da quota em execução judicial ou administrativa.
2 � O valor da amortização será o que para a quota amortizada

resultar do último balanço aprovado.
3 � A quota amortizada poderá figurar no balanço para even-

tualmente ser cedida a terceiros ou à própria sociedade.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade assume a obrigação de pagar as despesas de
constituição, ficando os gerentes nomeados e autorizados a levan-
tar, imediatamente, no banco, o montante do capital nele deposita-
do, a fim de efectuar pagamentos, tais como a escritura, registo e
publicações, e de dar início aos negócios sociais, mesmo antes do
registo da sociedade.

2 � A gerência poderá antes da feitura do registo da constitui-
ção, tomar de arrendamento para a sociedade quaisquer imóveis que
se tornem necessários para a prossecução dos fins sociais.

Está conforme o original.

16 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021152

AQUILINO SILVA, L.DA

Sede: Rua de Nossa Senhora das Dores, 160,
lugar e freguesia de Boavista, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7980/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º P 505566087;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/20011128.

Certifico que entre:
1.º Aquilino Manuel Gomes da Silva, divorciado, natural da fre-

guesia de Milagres, concelho de Leiria, residente na Rua de Nossa
Senhora das Dores,  160, no lugar e freguesia de Boavista, conce-
lho de Leiria;

2.º Francisca Mota Carpalhoso, solteira, maior, natural de Fran-
ça, residente no mesmo lugar de Boavista.

Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Aquilino Silva, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora das Do-
res, 170, no lugar e freguesia de Boavista, concelho de Leiria.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em serralharia civil, comércio de fer-
ragens, ferramentas manuais e artigos para a canalização e aqueci-
mento e suinicultura.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas, sendo uma quota de
1000 euros da sócia Francisca Mota Carpalhosa e uma quota de
4000 euros do sócio Aquilino Manuel Gomes da Silva.
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5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência ju-
dicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo
balanço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou
ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

8.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme for deliberação da assembleia geral, pertence ao
sócio Aquilino Manuel Gomes da Silva, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

9.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 80 000 euros.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021158

OFINU � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Campo de Desportos, lugar de Fonte
do Corvo, freguesia de Santa Eufémia, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7979/
20011128; identificação de pessoa colectiva n.º P 505875950;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 42/20011128.

Certifico que entre: Nuno Fernando Clemente de Almeida, casa-
do com Maria Irene Moreira Gaspar na comunhão de adquiridos,
residentes na Rua do Moura, Vale Sepal, Pousos, Leiria, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação OFINU � Comércio e Re-
paração de Máquinas e Ferramentas, Unipessoal, L.da e tem a sua
sede na Rua de Campos de Desporto, lugar de Fonte do Corvo,
freguesia de Santa Eufémia, concelho de Leiria.

2.º

A sociedade tem o seguinte objecto: comércio e reparação de
máquinas e ferramentas.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais no capital de
outras sociedades, mesmo se de responsabilidade ilimitada, ou com
objecto diferente do que ela esteja exercendo, e ainda que regula-
das por leis especiais, podendo ainda participar em consórcios ou
agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, constituindo um única quota pertencente ao sócio Nuno
Fernando Clemente de Almeida.

5.º

1 � O sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos de que
ela carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia geral.

2 � Poderão ser efectuadas prestações suplementares de capital
até ao décuplo do capital social.

6.º

1 � A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercido pelos
gerentes que venham a ser eleitos.

2 � É, desde já, designado gerente o sócio Nuno Fernando Cle-
mente de Almeida.

3 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

7.º

1 � A sociedade assume, desde hoje, todos os direitos e obri-
gações inerentes ao acto de constituição bem como encargos rela-
tivos a obrigações decorrentes do início de actividade.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o valor
da realização do capital social, a fim de adquirir bens e equipamen-
tos necessários ao giro comercial da sociedade.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021162

SEMI-FINAL � PROJECTO DE MOLDES, L.DA

Sede: Travessa do Poço do Povo, 2,
lugar de A-dos-Pretos, freguesia de Maceira, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7981/
20011129; identificação de pessoa colectiva n.º P 505891522;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 52/20011129.

Certifico que entre: José Carlos da Costa Domingues e mulher
Lúcia Maria Fernandes Mota, casados, sob o regime da comunhão
de adquiridos, naturais ele da freguesia de Maceira, concelho de
Leiria e ela da freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de
Coimbra, residentes na Travessa do Poço do Povo, 2, A-dos-Pre-
tos, Maceira, referida, identificações fiscais n.os 149115199 e
196679770 foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SEMI-FINAL � Projectos de
Moldes, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Travessa do Poço do Povo, 2,
no lugar de A-dos-Pretos, freguesia de Maceira e concelho de
Leiria.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar ou encerrar sucursais, agências, filiais, delegações ou
outras formas locais de representação no território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços às
empresas de moldes e comercialização de moldes.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7500 euros dividido em duas quotas uma
de 7125 euros pertencente a José Carlos da Costa Domingues e
outra de 375 euros pertencente a Lúcia Maria Fernandes Mota.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio José
Carlos da Costa Domingues, desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência o arren-

damento de quaisquer locais para a sociedade bem como a compra
e venda de veículos automóveis.
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ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade em primeiro lugar
e os sócios não cedentes em segundo gozam do direito de prefe-
rência, o qual deverá ser exercido no prazo de 15 dias a contar da
sua comunicação que deverá ser feita por carta registada com avi-
so de recepção com todas as condições de cedência.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e fechados com a data de 31 de De-
zembro e os lucros líquidos apurados, depois de deduzidas as per-
centagens legais ou convencionadas, terão o destino que a
assembleia geral resolver dar-lhes e quando distribuídos sê-lo-ão na
proporção das quotas.

ARTIGO 8.º

Por decisão unânime dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares até ao dobro do capital social.

ARTIGO 9.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer dos
sócios, continuando com os sobrevivos ou capazes e com os herdeiros
designar um entre si que a todos represente na sociedade enquanto a
quota se mantiver indivisa, salvo se desejarem que a quota seja amorti-
zada pelo valor calculado de acordo com o último balanço.

§ único. A designação ou nomeação do representante de todos
os herdeiros deverá ser participada à sociedade por meio de carta
assinada por todos ou por os que fizerem maioria na votação, sem
o que não se verifica tal representação.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume a responsabilidade pelos encargos com a
constituição, instalação, aquisição de bens e mercadorias e outras
despesas efectuadas com a sua instalação com a celebração da es-
critura de constituição e registos ficando desde já a gerência auto-
rizada a efectuar antes do registo o levantamentos necessários, nos
termos do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021165

ELECTRO CIRCUITO � REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Barracão, Colmeias, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 2939/
890808; identificação de pessoa colectiva n.º 502201169; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 51/20011108.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumento o capital e alte-
rou o contrato quanto ao artigo 3.º do contrato, cujo teor passa a
ser o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 5000 euros e corresponde à soma de
duas quotas, uma de 4000 euros do sócio Carlos Lisboa Norte e
outra de 1000 euros da sócia Judite da Silva.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de
Oliveira. 1000021172

INSTALCENTRO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
E CANALIZAÇÕES DE CARVIDE, L.DA

Sede: Rua do Tenente Coronel Joaquim Duarte Alves,
76, Carvide, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 5193/
960716; identificação de pessoa colectiva n.º 503682225; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 35/20010920.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe que foi reforça-
do o capital social e, em consequência alterado o artigo 4.º do con-
trato, o qual passa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em cinco quotas, pertencentes aos sócios Quirino Carnide
Coelho, com uma quota de 2550 euros, Fernando Jorge Pereira
Coelho, com uma quota de 1050 euros, Rosa Pereira Lavos Coe-
lho, com uma quota de 400 euros, Anabela Pereira Coelho, com
uma quota de 500 euros e Rosa Maria Pereira Coelho, com uma
quota de 500 euros.

O pacto actualizado ficou arquivado na pasta respectiva.

20 de Dezembro de 2002. � A Ajudante, Graça Maria Cardo-
so Carreira. 1000021169

CANALSELGAS � CANALIZAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa da Bela Vista, 25, lugar de Barreiros,
freguesia de Amor, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7982/
20011129; identificação de pessoa colectiva n.º P 505854376;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 119/20011129.

Certifico que entre: António Selgas da Cunha e mulher Luciana
Góis Barbosa, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CANALSELGAS � Canaliza-
ções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa da Bela Vista, 25,
lugar de Barreiros, freguesia de Amor, concelho de Leiria.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de instala-
ção e montagem de canalizações, instalação de aquecimento cen-
tral, bem como a sua comercialização a retalho e por grosso.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, António Selgas da Cunha e
Luciana Góis Barbosa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
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cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social, reembol-
sáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021102

L. S. M. D. � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua da Portela, lugar de Sirois,
freguesia de Santa Catarina da Serra, Leiria

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7976/
20011126; identificação de pessoa colectiva n.º P 505854139;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 61/20011126.

Certifico que entre:
1.º Carlos Miguel Pereira Dias, identificação fiscal n.º 195918150,

casado com Célia Maria Nunes Piedade Dias; e
2.º Luciano Lopes da Silva, identificação fiscal n.º 165331216,

casado com Maria da Purificação Rodrigues Ferreira.
Foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte

contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma L. S. M. D. � Sociedade de
Construções, L.da

2 � A Sociedade tem a sua sede na Rua da Portela, 28, lugar
de Sirois, freguesia de Santa Catarina da Serra, concelho de Leiria.

3 � A gerência da Sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios e obras
públicas; compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiri-
dos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Miguel Pereira Dias
e Luciano Lopes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da Sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para a Sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
é necessária a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A Sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
Sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à Sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição, registo da
sociedade, aquisição de equipamento, instalação da sede social e a
adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente equipa-
mentos e veículos automóveis, incluindo por contratos leasing e
ALD, e tomar de arrendamento bens imóveis necessários à prosse-
cução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Gracinda das
Neves Francisco. 1000021088

ELECTROCARVIDE � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua de João Ferreira Boieiro, 22, Carvide

Conservatória do Registo Comercial de Leiria. Matrícula n.º 7937/
20011109; identificação de pessoa colectiva n.º P 504866850;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011109.

Certifico que entre: Carla Maria da Silva Lopes, identificação
fiscal n.º 166360155, e marido, Carlos Manuel Lopes Coelho da
Silva, identificação fiscal n.º 142286435, casados sob o regime da
comunhão geral, naturais ela de Angola e ele da freguesia de
Carvide, concelho de Leiria, residentes na Rua da Telheira, 230,
lugar de Granja, freguesia de Monte Real, concelho de Leiria, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ELECTROCARVIDE �
Electrodomésticos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Ferreira Boiei-
ro, 22, lugar e freguesia de Carvide, concelho de Leiria.

3 � A gerência da sociedade, poderá deslocar a sede social para
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de electrodo-
mésticos e material eléctrico; importação e exportação de material
relacionado com a actividade; e prestação de serviços na instala-
ção de material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Carla Maria da Silva Lopes
e Carlos Manuel Lopes Coelho da Silva.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de quem vier a ser designado em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos
basta a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, 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 regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitido por lei.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global igual ao décuplo do capital social,
reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e forma de
restituição fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Alzira Marques de
Oliveira. 1000021079

MARINHA GRANDE

D. S. MOLDES � INDÚSTRIA DE MOLDES
PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1438; identificação de pessoa colectiva n.º 503667609; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/20011022.

Certifico que foi aumentado o capital para 10 024 100$, tendo
sido alterado o artigo 4.º do contrato que ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros e corresponde à soma de três
quotas: uma, de 25 000 euros, do sócio Diamantino Martinho
Domingues, casado sob o regime da comunhão de adquiridos com
Maria de Lurdes Batista, e duas de 12 500 euros, cada, uma de cada
um dos sócios Segismundo Batista Domingues, casado sob o regi-
me da comunhão de adquiridos com Eugénia Maria da Silva Go-
mes Domingues e Sérgio Batista Domingues, solteiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse
Ferreira dos Santos Batista. 1000020850

ONTIMETESTE � TESTES PARA A INDÚSTRIA
DE PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 2195; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020111.

Certifico que entre Manuel Carlos Paiva Ferreira casado com Ana
Paula Duarte Cardoso, na comunhão de adquiridos, Avenida de
Nossa Senhora da Nazaré, 55, Calços, Pataias, Alcobaça; Carlos
Manuel Paiva Ferreira casado com Maria José Benabu Melendez,
na comunhão de adquiridos, Rua de Aquilino Ribeiro, 13, Portela,
Marinha Grande; António Jacinto de Sousa, casado com Maria da
Piedade da Silva Monteiro, na comunhão de adquiridos, A-do-Bar-
bas, Maceira, Leiria; Manuel Augusto Domingues de Sousa casa-
do com Edite Alves Mendes, na comunhão de adquiridos, Rua do
Açoude, 10, Albergaria, Marinha Grande, foi constituída a socie-
dade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONTIMETESTE � Teste para a Indús-
tria de Plásticos, L.da e tem sede social em Rua Nova Moinho de Cima,
lugar de Comeiras Embra, freguesia e concelho da Marinha Grande.

§ único. A gerência poderá transferir a sede da sociedade para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e, bem assim, criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social, sem para isso ser neces-
sário deliberação prévia da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em testes em moldes para plásticos; pro-
dução de peças plásticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 15 000 euros e
representa-se por quatro quotas sendo duas de 5250 euros cada per-
tença dos sócios Manuel Carlos Paiva Ferreira e Carlos Manuel Paiva
Ferreira e duas de 2250 euros cada pertença dos sócios António
Jacinto de Sousa e Manuel Augusto Domingues de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral e a sua
representação em juízo e fora dele, activa e passivamente, perten-
ce a todos os sócios, desde já nomeados gerentes, sendo necessá-
ria a assinatura de dois deles para obrigar a sociedade.

2 � À gerência ficam reconhecidos poderes para adquirir, tro-
car, alienar e onerar automóveis, bem como outros bens móveis e
imóveis e ainda para arrendar e tomar de arrendamento imóveis de
e para a sociedade, sem dependência de deliberação prévia.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida; a
cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios em segundo, fica conferido o direi-
to de opção.

ARTIGO 6.º

Por decisão maioritária dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 10 vezes o capital
social.

ARTIGO 7.º

Ficam desde já autorizados os sócios a levantar a quantia
respeitante ao capital social no Banco Comercial Português, afim
de suprir as despesas de constituição, registo e equipamento míni-
mo de funcionamento.

Conferido, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 1000021139

GRÁCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1248; identificação de pessoa colectiva n.º 503271624.
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20011019.

Certifico que foi exonerado das funções de gerente, Orlando
Manuel Fernandes Duarte, por renúncia em 20 de Junho de 2001.

Conferido, está conforme.

27 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Clarisse
Ferreira dos Santos Batista Nazaré. 1000021135

NAZARÉ

PIRES, CASTRO & BELOS, L.DA

Sede: Largo da Nossa Senhora da Nazaré 15,
rés-do-chão, Sítio Nazaré.

Capital social: 7500 �

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 509/
20020107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20020107.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71.º e 72.º do
Código do Regime Comercial, o texto seguinte, é reprodução inte-
gral da escritura pública outorgada em 19 de Dezembro de 2001 a
fls. 22 do livro de notas para escrituras diversas n.º 129-B do Car-
tório Notarial de Nazaré, foi constituída a sociedade em epígrafe
entre:

1 � Manuel José Pires Belo, casado com a segunda outorgante
sob o regime da comunhão geral, natural da freguesia e conselho
de Nazaré, onde reside no Largo Nossa Senhora de Nazaré, Sítio
da Nazaré, identificação fiscal n.º 13249547.

2 � Emília Manuela Couto de Castro Belo, casada com o pri-
meiro outorgante e com ele residente, natural da freguesia e con-
celho de Matosinhos, identificação fiscal n.º 132495139.

3 � Dalila Manuela Castro Belo, solteira, maior, natural da dita
freguesia de Nazaré, onde reside no citado Largo Nossa Senhora
de Nazaré, Sítio da Nazaré, identificação fiscal n.º 209670665.

4 � Rui Manuel Castro Pires Belo, solteiro, maior, natural da dita
freguesia de Nazaré, onde reside no citado Largo Nossa Senhora de
Nazaré, Sítio da Nazaré, identificação fiscal n.º 209670665.

Documento complementar elaborado nos termos do número 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado e que faz parte integrante da
escritura lavrada em 19 de Dezembro de 2001, a fls. 22 do com-
petente livro de notas para escrituras diversas n.º 129-B, do Car-
tório Notarial de Nazaré.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Pires, Castro & Belos, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é no Largo Nossa Senhora de Nazaré, n.º 45,
rés-do-chão, Sítio e freguesia e concelho da Nazaré.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto actividades de restauração e simi-
lares.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 7500 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo uma de
6000 euros, pertencente ao sócio Manuel José Pires Belo, outra de
750 euros, pertencente à sócia Emília Manuela Couto de Castro
Belo, outra de 375 euros, pertencente á sócia Dalila Manuela Cas-
tro Belo e outra de 375 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel
Castro Pires Belo.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão deliberar a exigibilidade de prestações suple-
mentares até ao montante de 7500 euros, sendo a obrigação de cada
sócio proporcional à sua quota de capital.

ARTIGO 6.º

1� A cessão de quotas entre sócios, seus cônjuges, ascenden-
tes e descendentes é livre.

2� A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, ficando, neste caso, atribuída a esta, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, o direito de
preferência.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, ou representante legal do interdito ou inabi-
litado, devendo aqueles nomear um, de entre si que a todos repre-
sente na sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar quotas nas seguintes hipóteses:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ocorra sentença ou acordo em processo de divórcio,

ou de separação judicial de pessoas e bens, e desde que a quota seja
adjudicada, total ou parcialmente, a cônjuge de um dos sócios;

c) No caso de a quota ser alvo de qualquer procedimento judicial;
d) Desde que qualquer sócio, dolosamente, prejudique os inte-

resses da sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade será administrada e representada, em juízo e
fora dele, activa e passivamente , pela gerência.

2 � A gerência, dispensada de caução e remunerada, será
exercida pelos sócios Manuel José Pires Belo e Emília Manuela
Couto de Castro Belo, desde já nomeados gerentes.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

2 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamen-
tos da conta aberta em nome da sociedade para aquisição de mer-
cadorias e bens do giro comercial e ainda para liquidação das des-
pesas com a constituição e registo da sociedade.

3 � A gerência fica também desde já autorizada a transferir a
sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe bem como a criar ou extinguir em território
nacional ou estrangeiro agências, filiais, delegações ou quaisquer
outras formas de representação da sociedade.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arren-
damento de quaisquer imóveis para a sociedade, a compra de
quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela sejam pro-
priedade.

21 de Janeiro de 2002. � A Segundo-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 1000021004

FÁBIRUB � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Estrada do Pinhal. Casal dos Ginjas, Sítio Nazaré

Capital Social: 5000 �

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 507/
020103; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/020103.

Certifico para os fins do disposto nos artigos n.os 71.º e 72.º do
Código do Regime Comercial que o texto seguinte é reprodução
integral da escritura pública outorgada em 14 de Novembro a
fls. 9 do livro de notas para escrituras diversas n.º 126-B do Car-
tório Notarial de Nazaré.

1 � Sérgio da Silva Ferreira, casado com Isabel Maria Santos
Carvalho, sob o regime da comunhão de adquiridos, identificação
fiscal n.º 200556363.

2 � Carlos Manuel de Melo Encarnação, casado com Maria de
Fátima Martins Ribeiro, sob o regime da comunhão de adquiridos,
identificação fiscal n.º 188331468.

Naturais o primeiro de França e o segundo da freguesia e con-
celho de Nazaré, onde residem na Estrada Nacional 242, Calhau,
Nazaré.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade respectivamente n.os 10942614 de 19 de Ou-
tubro de 2001 e 9599291 de 14 de Dezembro de 2000, emitidos o
primeiro pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa e o segun-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria.
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E por eles foi dito: que, entre si e pela presente escritura consti-
tuem uma sociedade comercial por quotas nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FÁBIRUB � Construção
Civil, L.da, e vai ter a sua sede em Estrada do Pinhal, Casal dos
Ginjas, Sítio da Nazaré, freguesia e concelho de Nazaré.

2 � A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerên-
cia, bem como esta pode abrir ou encerrar agências, filiais, dele-
gações, ou sucursais ou outras formas de representação em território
nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil e obras
públicas, aterros e desaterros.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, no valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Sérgio da Silva Ferreira e Carlos Manuel e Melo Encarnação.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral, pertence aos sócios que desde
já, ficam desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade
a cessão de quotas a estranhos, sendo neste caso, conferido o di-
reito de preferência, em primeiro lugar, à sociedade, e em segun-
do aos sócios não cedentes.

6.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de qualquer outra provi-
dência judicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo o
balanço especial a efectuar apara o efeito.

7.º

Poderão os sócios deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global de 50 000 euros.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse
período, logo que definitivamente matriculada.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 1000021001

FERNANDO MAFRA � ORGANIZAÇÃO E GESTÃO
DE CONTABILIDADES, UNIPESSOAL L.DA

Sede: Urbanização do Areal, lote 29, Nazaré.

Capital Social: 5000 �

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 506/
20011228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
20011228.

Certifico que o texto seguinte é reprodução integral da escritura
pública outorgada em 13 de Dezembro do 2001 em fls. 34 do livro
de notas para escrituras diversas n.º 128-B do Cartório Notarial de
Nazaré tendo sido constituída a sociedade em epígrafe por Fernando

José do Carmo Mafra, casado com Áurea de Jesus Teresa Bento
Mafra, sob o regime de comunhão de adquiridos, natural da fregue-
sia e concelho de Nazaré, onde reside na Urbanização do Areal,
lote 29, Nazaré, identificação fiscal n.º 124722415.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 4488797 emitido em 16 de Novembro de
2001 pelos Serviços de Identificação Civil de Leiria.

E por ele foi dito: que, pela presente escritura constitui uma so-
ciedade comercial unipessoal nos termos constantes dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Mafra � Organização e
Gestão de Contabilidades, Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade vai ter a sua sede na Urbanização do Areal, lote 29,
Nazaré, freguesia e concelho de Nazaré.

3.º

A sociedade tem por objecto a organização e gestão de contabi-
lidades, ou seja prestação de serviços na área da contabilidade.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde ao valor da quota pertencente ao sócio
único Fernando José do Carmo Mafra.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo único sócio,
desde já nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

6.º

1 � O sócio único poderá celebrar com  a sociedade quaisquer
negócios jurídicos no interesse e para a prossecução do objecto
social, devendo em todos os casos observar a forma escrita.

2 � O sócio único fica desde já autorizado a efectuar prestações
suplementares até ao décuplo do capital social.

21 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Monteiro. 1000020998

ZEZIMELO � CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 510;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020104.

Certifico que pela apresentação acima referida, foi registado o
seguinte facto:

Constituição de Sociedade

Pelo presente documento particular, nos termos do n.º 4, do ar-
tigo 270.º-A do Código das Sociedades Comerciais, Vítor Vidinha
Melo, natural de Nazaré, portador do bilhete de identidade
n.º 6652127, emitido em 22 de Outubro de 1997, pelo Arquivo de
Identificação de Leiria, contribuinte n.º 177135743, residente em
Casal Garrucho, Estrada do Sítio, 2450-131, Nazaré, casado no
regime de comunhão de adquiridos com Maria José dos Santos
Pombo Melo, titular do bilhete de identidade n.º 7438371 emitido
em 12 de Maio de 1997 pelo Arquivo de Identificação de Leiria, e
contribuinte n.º 180437399, constitui uma sociedade unipessoal por
quotas que se regerá de acordo com os artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma ZEZIMELO � Construções,
Unipessoal L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em Casal Garrucho, Estrada do Sí-
tio, 2450-131 Nazaré.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.
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4.º

O capital social é de 5000 �, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio Vítor Vidinha Melo.

§ único. O capital social encontra-se integralmente realizado em
dinheiro.

5.º

A gerência e a representação da sociedade pertence ao sócio
Vítor Vidinha Melo desde já nomeado gerente.

1.º Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
2.º A sociedade pode constituir mandatário mediante, a outorga

de procuração adequada para o efeito.

21 de Janeiro de 2002.� A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 1000020995

ANTÓNIO SALVADOR � ARQUITECTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Nazaré. Matrícula n.º 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 503973777; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 4/20011221.

Certifico que, em relação à sociedade António Salvador �Ar-
quitecto, Unipessoal, L.da, pela apresentação acima referida, foi re-
gistado o seguinte facto:

Alteração de pacto.
Artigo alterado: 4.º

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde ao valor da quota única pertencente ao
sócio António Duarte Salvador.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respec-
tiva.

21 de Janeiro de 2002. � A Conservadora, Susana Maria Mar-
ques Tomás. 1000020819

PEDRÓGÃO GRANDE

AUTO BRINCA SOCIEDADE DE DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Pedrógão Grande. Matrí-
cula n.º 10; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/
011212.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o aumento de capital de 1 000 000$ para 1 002 410$00 e
redenominado o referido capital para euros, tendo sido o altera-
do o artigo 3º do contrato social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, cada uma de
2500 euros, pertencente uma ao sócio Manuel Maria David e ou-
tra ao sócio Amândio Campos David.

Ficou depositado o texto completo e actualizado do contrato, na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria de
Fátima da Conceição Fernandes. 1000020789

PORTO DE MÓS

AGRO ACÁCIO & PRECIOSA
COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1669/020103; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/02012002.

Certifico que entre Maria Preciosa Paulino Jorge dos Santos e
marido Adriano Acácio Ferreira dos Santos, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação de AGRO ACÁCIO & PRE-
CIOSA � Comércio de produtos agrícolas, L.da

2.º

A sociedade tem a sede na Rua da Saudade, 15, no lugar e fre-
guesia de Calvaria de Cima, concelho de Porto de Mós.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social, consiste no comércio a retalho de rações e pro-
dutos para a agricultura.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representa-se por duas quotas iguais de 2500 euros,
uma de cada sócio.

5.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 200 000 euros.

6.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre;
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência ju-
dicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo
balanço a efectuar para o efeito.

3� A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente re-
dução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou
ainda, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Conferida, está conforme

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000020992

BORGA & BORGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrí-
cula n.º 127/960916; identificação pessoa colectiva
n.º 503713589; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 20/20/12/2001.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 5000 euros, tendo em
consequência o artigo 4.º ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores constantes da escrita é de 5000 euros e repre-
senta-se por duas quotas iguais de 2500 euros, uma de cada sócio.

Foi depositado o texto actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

22 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000020989

VERMELHO � CHARECA & QUERIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 828/900209; identificação de pessoa colectiva n.º 502291044;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe a mesma foi
dissolvida e liquidada por acordo dos sócios, não existindo activo
nem passivo a liquidar, tendo as contas sido aprovadas em 14 de
Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021654

TRANSPORTES ARMANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1663/20011218; inscrição n.º 2; números e datas das apresen-
tações: 18/18012002.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi alterado
o contrato social, tendo em consequência o n.º 2 do artigo 6.º fican-
do com a seguinte redacção:

6.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um

gerente.
3 � (Mantém-se.)

Foi depositado o texto actualizado do contrato

Conferida, está conforme

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021653

VISUAL 2000 � SOCIEDADE DE PERFUMARIA E ESTÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1182/960319; inscrição n.º 2;  identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503601934; número e data da apresentação: 8/21122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 400 000 $, para 5000 euros tendo em
consequência o artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 00 euros, representando-se pelas seguintes quotas:

� quota de valor nominal de 2500 euros, pertencente à sócia
Adélia Maria Santos Dias

� quota de valor nominal de 2500 euros pertencente ao sócio
Carlos José dos Santos Ferreira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002.� A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021651

EMBALFITAS � SOCIEDADE COMERCIAL DE PRODUTOS
DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 1115/941122; inscrição n.º 2; identificação de pessoa colec-
tiva n.º 503299880; número e data da apresentação: 16/21122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 400 000 $, para 15 000 euros tendo em
consequência o artigo 3.º ficando com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais de valor
nominal individual de 7500 euros, uma de cada um dos sócios Fran-
cisco Cardoso Pereira e Maria de Fátima Moreira Pinto Pereira.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021650

CONSTRUÇÕES BOAL & BOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 882/900925; inscrição n.º 4; identificação de pessoa colecti-
va n.º 502427566; número e data da apresentação: 6/21122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 400 000 $ para 5000 euros, tendo em
consequência o artigo 3.º ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e é formado por duas quotas iguais de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada sócio Verónica Maria Carreira Boal e Rui
Duarte Carreira Boal.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021645

GRACINDA MARQUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 363/810129; inscrição n.º 6; identificação de pessoa colecti-
va n.º 501048642; número e data da apresentação: 10/20122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 500 000 $ para 20 000 000$ tendo em
consequência o artigo 3.º ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000 estu-
dos; e representa-se por duas quotas; uma de 19 860 000$ do só-
cio Mário João Marques Volante e outra de 140 000$ do sócio
Jorge Manuel da Piedade Volante.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

23 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021643

BOUTIQUE CORAL NORBEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 987/920925; inscrição n.º 2; identificação de pessoa colecti-
va n.º 502844248; número e data da apresentação: 2/21122001.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi aumen-
tado o capital social de 400 000 $ para 5000 euros tendo, em
consequência o artigo 5.º ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social de 5000 euros corresponde à soma de duas quotas
de valores nominais iguais de 2500 euros cada pertencente uma à
sócia Maria Leonor Trovão Vala Maurício e a outra à sócia Maria
Isabel dos Santos e Silva Fino.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

24 de Janeiro de 2002. � A Primeira Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000021640

FERRARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Porto de Mós. Matrícula
n.º 665/870715; identificação de pessoa colectiva n.º 501852905;
averbamento n.º 1 á inscrição n.º E-3 e inscrição n.º 7; números
e data das apresentações: 26 e 27/28122001.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe cessou fun-
ções de gerente Maria do Rosário Jorge Paulo Ferraria, por renún-
cia em 21 de Dezembro de 2001 e foram designados gerentes Joa-
quim Agostinho Jorge Ferraria e Maria Manuela Jorge Ferraria.

Data da deliberação: 21 de Dezembro de 2001 e que o capital da
sociedade foi aumentado de 20 000 000$ para 200 000 euros, ten-
do em consequência os artigos 3.º e 4.º ficando com a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros
e  corresponde à soma de quatro quotas iguais de valor nominal de
50 000 euros, uma de cada um dos sócios António Anastácio Fer-
raria, Joaquim Agostinho Jorge Ferraria, Maria Manuela Jorge Fer-
raria e Fábio Jorge Ferraria.

4.º

2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato

Conferida, está conforme.

21 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria do Carmo
Pinheiro da Conceição. 1000020815

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

J. FREIXO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícu-
la n.º 205/911127; identificação de pessoa colectiva n.º 502652721;
data do depósito: 20011107.

Certifico que em relação á sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes á prestação
de contas do ano de 2000.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Conservadora Interina, Filomena do
Carmo Martins Vaz Pereira. 1000021060

AZAMBUJA

JÚLIO BELCHIOR MENDÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Azambuja. Matrícula
n.º 203; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 4/20011221.

Certifico que pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 a socieda-
de em epígrafe mudou a sede para a Rua do Conselheiro Frederico
Arouca, 4, freguesia e concelho de Azambuja.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria da
Silva Ferrão. 1000021052

ELECTRONAUTIMOTA, UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Azambuja. Matrícula
n.º 246; identificação de pessoa colectiva n.º 502355131; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/20011221.

Certifico que pela inscrição n.º 10 foi efectuado o aumento de
capital na quantia de 602 410$, por incorporação de reservas livres,
tendo sido alterado parcialmente o contrato da sociedade em
epígrafe, quanto ao artigo 5.º que passa a ter a seguinte nova re-
dacção:

5º

O capital social é de 5000 euros inteiramente realizado em di-
nheiro e em reservas livres e corresponde á soma das quotas de
250 euros, 3750 euros, 1000 euros todas pertencentes ao sócio Luís
Miguel Sousa Neves Ramos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elsa Maria da
Silva Ferrão. 1000021057

CADAVAL

FORTE DA MINA � COMÉRCIO INTERNACIONAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 376/
971113; identificação de pessoa colectiva n.º 504923234; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial; que por acta lavrada em 11 de Setembro de
2001 foi feito o aumento, redenominação de capital e alteração
parcial do contrato da sociedade em epígrafe de 1 000 000$ para
1002 410$, após o reforço de 2 410$, em dinheiro, subscrito pelo
sócio único da seguinte forma: João Manuel Loureiro Carvalho,
2410$, em consequência foi alterado o artigo 3.º do contrato
social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal
pertencente ao sócio João Manuel Loureiro Carvalho.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020629

MAURÍCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 238/
920527; identificação de pessoa colectiva n.º 502772492; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 18/20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial; que por acta lavrada em 27 de Dezembro de
2001 foi feito o aumento, redenominação de capital e alteração
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parcial do contrato da sociedade em epígrafe de 900 000$ para
1 002 410$ após o reforço de 102 410$ em dinheiro, subscrito pe-
los sócios  da seguinte forma: Carlos Guilherme Henriques Maurí-
cio, 68 273$ e Guida Marina Rodrigues Martins Ventura Maurício,
34 137$, em consequência foi alterado o artigo 3.º do contrato so-
cial, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor de
3333,33 euros pertencente ao sócio Carlos Guilherme Henriques
Maurício, e outra de 1666,67 euros pertencente à sócia Guida
Marina Rodrigues Martins ventura Maurício.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020633

JOCALÇADAS � SOCIEDADE DE CALÇADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 393/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504107267; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6 /20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial; que por escritura outorgada em 10 de De-
zembro de 2001 de fls. 109 a 110 v. do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 125-E do Cartório Notarial de Bombarral foi feito
o aumento, redenominação de capital e alteração parcial do contrato
da sociedade em epígrafe de 1 000 000$ para 5 513 255$, após o
reforço de 4 513 255$, por incorporação de reservas, subscrito pe-
los sócios da seguinte forma: Pedro Fernando Filipe da Silva,
2 707 953$; Sandra Carla Elias Porto Rosa, 902 651$ e Fernando
Mota da Silva, 902 651$, em consequência foi alterado o artigo 4.º
do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
27 500 euros, corresponde à soma de três quotas, uma do valor
nominal de 16 500 euros, pertencente ao sócio Pedro Fernando Fi-
lipe da Silva, outra no valor nominal de 5500 euros pertencente à
sócia Sandra Carla Elias Porto Rosa e outra no valor nominal de
5500 euros pertencentes ao sócio Fernando Mota da Silva.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020637

CONTARNOIA � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 344/
960822; identificação de pessoa colectiva n.º 503701653; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial; que por acta lavrada em 27 de Dezembro de
2001 foi feito o aumento, redenominação de capital e alteração par-
cial do contrato da sociedade em epígrafe de 400 000$ para 1 002 410$,
após o reforço de 602 410$, em dinheiro, subscrito pelos sócios da
seguinte forma: Carlos Alberto Rodrigues Conde, 301 205$ e Joaquim
Carlos Almeida Conde, 301 205$, em consequência foi alterado o ar-
tigo 3º do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Carlos Alberto Rodrigues
Conde e Joaquim Carlos Almeida Conde.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020640

ANTÓNIO HERCULANO DE CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 11/
140107; identificação de pessoa colectiva n.º 500313245; data da
apresentação: 20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de contas, dos
exercícios dos anos de 1999 e 2000.

Está conforme o original.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020644

M. G. M. CONSULTORES � CONSULTADORIA, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 293/
950216; identificação de pessoa colectiva n.º 503419702; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 17/20011228.

Certifica para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial; que por acta lavrada em 29 de Novembro
de 2001 foi feito o aumento, redenominação de capital e alteração
parcial do contrato da sociedade em epígrafe de 450 000$ para
1 002 410$, após o reforço de 552 410$, em dinheiro, subscrito
pelos sócios da seguinte forma: Marco Sequeira Machado, 184 137$
e 184 137$ e Filipe Miguel Gaspar Matias, 184 136$, em
consequência foram alterados os artigos 1.º n.º 2, 4.º e 5.º do con-
trato social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2� A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Duarte Álvares
Abreu, 3, loja direita, Cadaval, freguesia do Cadaval, concelho do
mesmo nome.

ARTIGO 4.º

O capital social da sociedade, integralmente subscrito e realiza-
do em dinheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de 3 quo-
tas, duas com o valor nominal de 1 666,67 euros pertencentes ao
sócio Marco Sequeira Machado, e uma no valor nominal de
1666,06 euros pertencente ao sócio Filipe Miguel Gaspar Matias.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas prestações suplementares, até ao montante
máximo de 14 963,94 euros.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020647

CHOCOLATE AUX SAL, RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 530/
20011228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/20011228.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, por escritura outorgada em 20 de
Dezembro de 2001, lavrada de fl. 94 a fl. 95, do livro n.º 126-E, do
Cartório Notarial do Bombarral, foi registada a constituição de
sociedade em unipessoal, com a denominação em epígrafe, nos
termos seguintes:

Constituição de sociedade unipessoal

No dia 20 de Dezembro de 2001, no Cartório Notarial do
Bombarral, perante mim, Ana Maria Martins Peixoto Daniel, segun-
da-ajudante deste Cartório, em substituição legal e imperativa, por
vacatura do lugar de notário, compareceu a outorgar Ana Cristina
Gonçalves de Jesus, número de identificação fiscal 196555019, di-
vorciada, natural de Chamusca, residente na Rua do Rossio, Cadaval.

Verifiquei a identidade da outorgante pela exibição do seu bilhete
de identidade n.º 8542213, de 23 de Novembro de 1998, emitido em
Lisboa, pelos Serviços de Identificação Civil.
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Pela outorgante foi declarado que, constitui uma sociedade
unipessoal, a qual se rege nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Chocolate Aux Sal, Restauração,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Rossio, vila, fregue-
sia e concelho do Cadaval.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto: comércio e indústria de res-
tauração.

2 � A sociedade poderá associar-se com outras sociedades com
objecto igual ou diferente do seu e ainda em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, e é constituída por uma única
quota, do mesmo valor nominal, pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, será desig-
nada por decisão da única sócia.

2 � A gerência poderá ser remunerada ou não, conforme for
deliberado pela única sócia, podendo a remuneração consistir uma
participação nos lucros da sociedade.

3 � É desde já designado gerente Ana Cristina Gonçalves de
Jesus.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

No caso de falecimento da sócia, a sociedade continuará com os
seus herdeiros que nomearão entre si, um que a todos represente,
enquanto se mantiver a contitularidade.

Declarou ainda a outorgante que, sem prejuízo do disposto no
Código das Sociedades Comerciais, se consideram adquiridos pela
sociedade, os direitos e por ela assumidas as obrigações decorren-
tes de negócios celebrados pelo gerente a partir da data desta es-
critura e antes de efectuado o registo definitivo na respectiva
Conservatória, ficando para o efeito conferida a necessária autori-
zação.

Que, para a instalação dos serviços da sociedade e demais des-
pesas inerentes ao início da actividade social, o gerente pode pro-
ceder ao levantamento total da importância depositada no Banco
Nacional de Crédito Imobiliário, S. A., referente à entrada da úni-
ca sócia para a realização do capital social.

Está conforme o original.

22 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020649

BARRIGRÉS ATELIER CERÂMICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 371/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503986810; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/20011228.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, por acta lavrada em 17 de Dezem-
bro de 2001, foi feito o aumento, redenominação de capital e alte-
ração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, de 400 000$
para 1 002 410$, após o reforço de 602 410$, em dinheiro, subs-
crito pelos sócios da seguinte forma: Maria Lucília Duarte Claudino
Luc, 240 964$; Maria João Claudino Franco Luc, 180 723$; e,
Maria Inês Nunes de Matos, 180 723$; tendo em consequência sido
alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato social, os quais ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma

com o valor nominal de 2000 euros, pertencente à sócia Maria
Lucília Duarte Claudino Luc; outra com o valor nominal de
1500 euros, pertencente à sócia Maria João Claudino Franco Luc;
e outra com o valor nominal de 1500 euros, pertencente à sócia
Maria Inês Nunes de Matos.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares, até ao mon-
tante máximo de 124 699,47 euros.

2 � Depende de deliberação unânime dos sócios, tomada em
assembleia geral, a deliberação de exigência de prestações suple-
mentares.

Foi depositado na pasta respectiva, o texto do pacto social, na
sua redacção actualizada.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria
Regueira Leitão. 1000020650

LOURES

REMOEL � REPARAÇÕES E MONTAGENS
DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6402;
identificação de pessoa colectiva n.º 501898247.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020557

FRUMIX � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 15 345; identificação de pessoa colectiva n.º 974959286.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020559

TALHOS CARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9245;
identificação de pessoa colectiva n.º 971801860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020565

BUCEL-ARTE SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 12 700; identificação de pessoa colectiva n.º 503594709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020567

TIPOGRAFIA BUCELENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7537,
C-20.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020569

VMF � MATERIAL DE FOTOGRAFIA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 891; identificação de pessoa colectiva n.º 502716630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020572

LIBANO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 133; identificação de pessoa colectiva n.º 500165297.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020574

INDEX � LOPES & ROCHA � SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 12 912; identificação de pessoa colectiva n.º 973626453.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020577

FORA E DENTRO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 489; identificação de pessoa colectiva n.º 504841882.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020579

A. V. M. � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 12 573; identificação de pessoa colectiva n.º 973414162.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020581

CHAMBEL DA FONSECA � ORTOPEDIA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 539; identificação de pessoa colectiva n.º 504754734.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios de 1999 e 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020584

FERROTOR � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 58;
identificação de pessoa colectiva n.º 500114889; inscrição n.º 24;
número e data da apresentação: 21/20011108.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: TS � Thomaz dos Santos, S. A., com

sede no Largo dos Heróis de Naulila, 5-A, 1.º, apartado 14, Cal-
das da Rainha.

Sociedade incorporada: FERROTOR � Sociedade Imobi-
liária, S. A.

Alterações projectadas na entidade incorporante: não há.

Está conforme o original.

O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz. 1000020588

TRANSGÁS INDÚSTRIA � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE FORNECIMENTO DE GÁS NATURAL À INDÚSTRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 100; identificação de pessoa colectiva n.º 504733389; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 34/20011121.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 34/20011121.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Jaime Luciano Marques

Baptista da Costa, casado, residente na Rua das Acácias, lote 13-D,
2.º, direito, Cascais; vogais � Luís Fernando Muñoz de Moura,
casado, residente na Avenida do Marquês de Tomar, 92, 1.º, Lis-
boa; e, João Paulo Nogueira de Sousa Costeira, casado, residente
na Rua de Ricardo Espírito Santo, 13, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � António Dias & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, tor-
re 1, 7.º, Lisboa, representada por António Marques Dias, casado,
revisor oficial de contas; suplente � Jorge Carlos Batalha Duarte
Caluto, casado, residente na Praceta de Miguel Torga, 5, 1.º, es-
querdo, Setúbal, revisor oficial de contas.

Certifico ainda que foram depositados os documentos da presta-
ção de contas, relativas ao exercício de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020563

TRANSGÁS ARMAZENAGEM � SOCIEDADE PORTUGUESA
DE ARMAZENAGEM DE GÁS NATURAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 101; identificação de pessoa colectiva n.º 504733362; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 33/20011121.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 33/20011121.
Facto: designação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração: presidente � Frederico Ermoil, ca-

sado, residente em Amoreiras Place, Rua de D. João V, 24, bloco
B, 8.º, B, Lisboa; vogais � Pedro Carmona de Oliveira Ricardo,
casado, residente na Avenida da Ilha dos Açores, lote A.12, apar-
tamento A, 3.º, esquerdo, Lisboa; e Rui Manuel Cardoso Vicente
Jarmota, casado, residente na Urbanização São Carlos, lote 39, 3.º,
esquerdo, Sintra.

Fiscal único: efectivo � António Dias & Associados, Socieda-
de de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, tor-
re 1, 7.º, Lisboa, representada por António Marques Dias, revisor
oficial de contas, casado; suplente � Jorge Carlos Batalha Duarte
Catulo, casado, residente na Praceta de Miguel Torga, 5, 1.º, es-
querdo, Setúbal, revisor oficial de contas.

Período: ano de 2001.
Data da deliberação: 29 de Junho de 2001.
Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-

ção de contas, relativos ao exercício do ano de 2000.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020566
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ABELHA & RODRIGUES � EMPREITEIROS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 18 013; identificação de pessoa colectiva n.º 505505479; ins-
crição n.º 1.

Certifico que, por escritura de 22 de Outubro de 2001, exarada
a fl. 55, do livro n.º 197-J, do Cartório Notarial de Moscavide, entre
Carlos Manuel Abelha Alves e Paula Alexandra Rodrigues, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Abelha & Rodrigues � Empreitei-
ros de Construção Civil, L.da, vai ter a sua sede na Rua do Comér-
cio, lote 352, Bairro da Castelhana, freguesia de São João da Te-
lha, concelho de Loures.

§ único. Por deliberação da gerência a sociedade pode deslocar
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e criar sucursais, filiais, agências, delegações ou outras formas de
representação social em qualquer lugar do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste em construção e montagem de armadu-
ras para betão armado e cofragens; construção geral de edifícios.

§ único. A sociedade pode participar em sociedades de respon-
sabilidade limitada ou de responsabilidade ilimitada mesmo que o
objecto seja diferente do seu, em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas e em agru-
pamentos europeus de interesse económico.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

§ único. Em assembleia geral, por deliberação unânime dos só-
cios, representando todo o capital, podem ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até 50 000 euros.

4.º

A divisão e a subsequente cessão de quotas, total ou parcial a
estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando a so-
ciedade em primeiro lugar e os restantes sócios em segundo lugar,
do direito de preferência na aquisição da quota.

5.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, podendo não ser remunerada se tal vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por todos os
sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura de um dos gerentes nomeados.

6.º

A sociedade pode amortizar as quotas sem consentimento dos
respectivos titulares nos casos de as respectivas quotas serem ob-
jecto de arrolamento, penhora ou qualquer outra forma de apreen-
são judicial ou serem arrematadas, adjudicadas ou vendidas em
consequência de um processo judicial.

§ 1.º As quotas poderão ainda ser amortizadas, sem o consenti-
mento dos respectivos titulares, quando forem dadas em garantia
de alguma obrigação sem prévio e expresso consentimento da so-
ciedade, bem como se os respectivos titulares forem julgados fali-
dos ou insolventes.

§ 2.º O valor atribuído às quotas amortizadas, será o que resul-
tar do último balanço aprovado e o respectivo preço será pago na
sede da sociedade até três prestações semestrais, a primeira das
quais se vencerá no 30.º dia a contar da data da deliberação de
amortização.

7.º

As quotas amortizadas deverão figurar como tal no balanço,
podendo a sociedade deliberar que, em sua vez sejam criadas uma
ou várias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns
dos sócios ou terceiros.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020571

NT � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 952; identificação de pessoa colectiva n.º 503388602;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 15 of./20011121.

Certifico que, por escritura de 25 de Setembro de 2001, exarada
de fl. 84 a fl. 86 v.º, do livro n.º 268-J, do 26.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Luís Jorge Abreu Chorão de Quelhas Duarte.
Causa: renúncia.
Data: 25 de Setembro de 2001.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020575

DISTRIBUIDORA CASAINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502410892; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 10/20011121.

Certifico que foi aumentado o capital social com 602 410$, em
dinheiro, subscrito pelos sócios António Manuel de Sousa Lourenço
e Jerónimo Jorge Parola Caracol, pelo que passa de 400 000$ para
1 002 410$, redenominado em 5000 euros, e alterado o artigo 3.º do
contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já depo-
sitados nos termos legais, é de 5000 euros, e corresponde à soma de
duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas, relativos ao exercício do ano de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020578

TÉTÉ II � PRODUTOS LÁCTEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 15 044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020514

IMORESTOLHO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 821; identificação de pessoa colectiva n.º 505056224.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

20 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela dos
Santos Saraiva. 1000020515

OLILOPES � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 947; identificação de pessoa colectiva n.º 505175649.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020517

ANTÓNIO SOARES DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 752; identificação de pessoa colectiva n.º 973027746.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

3 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020519

VALBOM, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 18 031; identificação de pessoa colectiva n.º P-505910470;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 162/20011228.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 2001, exarada
de fl. 57 a fl. 60, do livro n.º 259-E, do 17.º Cartório Notarial de
Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante das cláusulas seguintes:

CLÁUSULA 1.ª

Denominação e forma

A sociedade denomina-se VALBOM, S. G. P. S., S. A., e cons-
titui-se sob a forma de sociedade anónima.

CLÁUSULA 2.ª

Sede e representação locais

1 � A sociedade estabelece a sua sede na Urbanização da Quinta
de Santo António da Serra, lote 48, rés-do-chão, frente, freguesia
do Prior Velho, concelho de Loures.

2 � Por deliberação do conselho de administração, pode a sede
social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas ou extintas, em território na-
cional ou estrangeiro, agências, filiais ou quaisquer outras formas
locais de representação.

CLÁUSULA 3.ª

Duração

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

CLÁUSULA 4.ª

Objecto social

1 � A sociedade tem por objecto social a gestão de participa-
ções sociais noutras sociedades como forma indirecta de exercício
de actividades económicas.

2 � A sociedade pode acessoriamente, prestar os serviços e efec-
tuar as operações civis, comerciais, industriais e financeiras rela-
cionadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o
seu objecto social ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favo-
recer a sua realização.

CLÁUSULA 5.ª

Capital social

1 � O capital social é de 1 000 000 euros, sendo representado
por 200 000 acções, com o valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � Dessas acções, 120 000 correspondem à série «A» e
80 000 correspondem à série «B», contendo os respectivos títulos
a indicação da série que fazem parte.

3 � As acções da série «A» são necessariamente nominativas e
inconvertíveis em acções ao portador; as acções da série «B» são
nominativas ou ao portador e reciprocamente convertíveis.

4 � Nos títulos das acções da série «A» são transcritas as cláu-
sulas 8.ª e 11.ª destes estatutos.

5 � Os títulos representam 1, 5, 10, 100, 1000 ou múltiplos de
1000 acções, podendo o conselho de administração emitir certifi-

cados provisórios ou definitivos representativos de qualquer número
de acções.

6 � Fica desde já autorizada a emissão ou conversão de acções
ou outros valores mobiliários em forma meramente escritural, des-
de que haja prévia deliberação favorável da assembleia geral.

7 � As despesas de conversão ou desdobramento dos títulos
serão da responsabilidade dos accionistas que o requererem.

CLÁUSULA 6.ª

Aumentos de capital

1 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 460.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais, nos aumentos de capital por entra-
das em dinheiro, as pessoas que, à data das respectivas delibera-
ções, forem accionistas têm direito de preferência na subscrição das
novas acções representativas dos aumentos, na proporção das ac-
ções que já possuírem.

2 � A deliberação a que se reporta o preceito legal referido no
número anterior tem de ser tomada por um número de votos que
corresponda, pelo menos, a 30% em primeira convocação, e a pelo
menos, 50% em segunda convocação.

3 � As acções correspondentes aos aumentos de capital, pode-
rão ser nominativas ou ao portador, reciprocamente convertíveis.

CLÁUSULA 7.ª

Usufruto

1 � Quando existam acções sujeitas a usufruto, tanto o titular
da raiz como o do usufruto ou aqueles a quem tiver sido alienado
o direito de subscrito, deverão comunicar à sociedade, no prazo
fixado para a subscrição, que pretendem exercer o direito de pre-
ferência na subscrição das novas acções correspondentes ao aumen-
to de capital, ficando tal direito, quando um deles o não faça, a
pertencer exclusivamente ao outro, ao qual serão atribuídas em
propriedade plena as novas acções que lhe couberem.

2 � Se os titulares de ambos os direitos fizerem a referida co-
municação, as novas acções ser-lhes-ão atribuídas nos mesmos ter-
mos em que os respectivos direitos incidem sobre as acções em que
se baseia o direito de preferência, sendo a parte do preço da subs-
crição a pagar por cada um proporcional ao valor dos correlativos
direitos calculados nos termos da regra 4.ª do artigo 31.º do Códi-
go do Imposto Municipal de Sisa e do Imposto sobre as Sucessões
e Doações.

3 � No caso de o titular da raiz ou titular do usufruto não pa-
gar a correspondente parte do preço da subscrição no prazo fixado
na deliberação sobre o aumento de capital, aplicar-se-á o disposto
na parte final do anterior n.º 1, desde que o titular do outro direito
se substitua nesse pagamento, fazendo-o no prazo de cinco dias a
contar da recepção da carta registada em que o conselho de admi-
nistração, lhe dê conhecimento da falta de pagamento.

4 � Se não tiver lugar a substituição no pagamento referido no
número anterior, ficará a subscrição totalmente sem efeito, sendo
restituída ao titular do respectivo direito a correspondente parte do
preço de subscrição que tiver pago.

CLÁUSULA 8.ª

Preferência

1 � Os accionistas têm direito de preferência, na proporção das
acções que já possuírem, relativamente à alienação inter vivos das
acções nominativas que os outros accionistas se proponham fazer,
salvo se a alienação for feita a favor do cônjuge, ascendente, des-
cendentes ou irmãos do alienante.

2 � O direito de preferência existe sempre, seja qual for a na-
tureza da projectada alienação e, designadamente, quer se trate de
alienação a título oneroso ou a título gratuito.

3 � No caso de ser exercido o direito de preferência, e sem
prejuízo de disposições legais que devam considerar-se imperativas,
as acções serão pagas pelo valor que resultar do último balanço
aprovado.

4 � Se, os demais accionistas não exercerem o direito de pre-
ferência, pode o accionista realizar livremente a alienação projec-
tada.

CLÁUSULA 9.ª

Alienação de acções

1 � Com vista à aplicação do disposto no artigo anterior, o ac-
cionista que pretender alienar acções dará conhecimento da sua
pretensão à administração, indicando a quantidade e números das
acções a alienar, o valor da transacção, e o previsto adquirente e
depositará as acções na sociedade com a declaração de transmis-
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são a que se refere o artigo 326.º do Código das Sociedades Co-
merciais, mas sem indicação do transmitente.

2 � O conselho de administração avisará os titulares de acções
nominativas para declararem se pretendem exercer o direito de pre-
ferência; no que respeita aos titulares de acções ao portador, será
publicado aviso com idêntica finalidade em dois números seguidos
de um dos jornais mais lidos na localidade da sede da sociedade.

3 � Os accionistas que pretendem exercer o direito de preferên-
cia, deverão comunicá-lo à sociedade, no prazo de 10 dias a con-
tar da recepção do aviso que lhes seja directamente feito ou, quan-
do não for caso disso, a contar da data da publicação do último aviso.

4 � Salvo o disposto na segunda parte do n.º 2, as comunica-
ções e avisos previstos no presente artigo serão feitas mediante carta
registada com aviso de recepção.

CLÁUSULA 10.ª

Pagamento em caso de exercício da preferência

1 � As acções a alienar serão distribuídas pelos accionistas que
tenham declarado exercer o direito de preferência na proporção das
acções de que já forem titulares.

2 � Se não corresponder um número certo de acções, os accio-
nistas preferentes, serão as acções ou as acções sobrantes, adquiri-
das pela própria sociedade ou, se a isso obstarem as disposições
legais imperativas, serão sorteadas entre os accionistas preferentes.

3 � Determinado o número de acções que couber aos accionis-
tas preferentes, serão estes avisados mediante carta registada com
aviso de recepção para pagarem no prazo de cinco dias, na sede
da sociedade, os preços respectivos e receberem as acções a alie-
nar, com a declaração de transmissão completa em seu nome.

4 � Decorrido o prazo referido no número anterior, poderá ain-
da o accionista fazer o pagamento nos cinco dias subsequentes,
sendo porém, a importância a pagar acrescida de 5%.

5 � Decorrido este novo prazo sem que o pagamento seja efec-
tuado, fica sem efeito a preferência exercida, reiniciando-se quan-
to às acções não pagas o processo previsto neste artigo e no
artigo anterior, e ficando o accionista que não pagou constituído na
obrigação de pagar a título de indemnização, uma quantia igual a
metade da que deveria ter pago, a qual será distribuída, em partes
iguais, entre a sociedade e o accionista alienante.

6 � A sociedade entregará ao alienante os preços que receber
dos preferentes e, se for caso disso, as importâncias a que o mes-
mo tiver direito nos termos dos n.os 4 e 5.

CLÁUSULA 11.ª

Alienação de acções próprias

No caso de a sociedade alienar acções próprias, aplicar-se-á com
as devidas adaptações, o disposto nas cláusulas 7.ª, 8.ª e 9.ª

CLÁUSULA 12.ª

Acções e obrigações próprias

Por simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade poderá adquirir acções e obrigações próprias ou quaisquer
outros valores mobiliários por ela emitidos.

CLÁUSULA 13.ª

Órgãos sociais

1 � São órgãos sociais: a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos por quatro anos,
sendo permitido a sua reeleição por uma ou mais vezes.

3 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecem no exercício das suas
funções até que sejam substituídos, estando dispensados de prestar
caução, relativamente ao desempenho dos seus cargos.

CLÁUSULA 14.ª

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas com direito
a voto e apenas estes e os membros dos corpos sociais, nela po-
dem estar presentes.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � Para efeitos do presente artigo, consideram-se como perten-

cendo ao mesmo accionista as acções que seriam contadas como
dele para efeito de oferta pública de aquisição, nos termos do Có-
digo de Valores Mobiliários.

4 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa singular que para o efeito seja indicada, pelo

respectivo órgão de administração ou direcção, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

5 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário, que podem ser ou não accionistas.

CLÁUSULA 15.ª

Conselho de administração

1 � A gestão das actividades sociais e a representação da so-
ciedade compete a uma administração, composta por um número
de membros até ao limite de cinco, eleitos em assembleia geral por
um período de quatro anos.

2 � Terminado o período de quatro anos a que se refere o
n.º 1 deste artigo, sem que entretanto, se tenha procedido à eleição
de novos membros, a administração manter-se-á em exercício até
que essa eleição se realize.

3 � É sempre permitida a reeleição, por uma ou mais vezes, dos
membros da administração.

4 � A assembleia pode eleger administradores suplentes nos
termos da lei.

CLÁUSULA 16.ª

Competência

1 � Sem prejuízo das demais atribuições que lhe são confiadas
por lei e pelos presentes estatutos, competem ao conselho de ad-
ministração os mais amplos poderes de gestão das actividades so-
ciais e representação da sociedade.

2 � De um modo especial, compete ao conselho de administração:
a) Desempenhar todas as atribuições e praticar todos os actos cuja

necessidade ou conveniência sejam implicados pela prossecução dos
fins sociais, e representar a sociedade;

b) Constituir mandatários da sociedade;
c) Locar quaisquer bens imóveis e móveis;
d) Adquirir, alienar, ou onerar quaisquer bens móveis;
e) Adquirir participações de capital em quaisquer sociedades, sem

prejuízo do disposto nos preceitos legais imperativos;
f) Adquirir quaisquer bens imóveis;
g) Alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, sendo necessária

deliberação unânime da administração quando os valores da alie-
nação ou oneração excedam 1 000 000 euros;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem
como comprometer-se em árbitros;

i) Admitir e despedir pessoal contratado ou assalariado, definin-
do-lhe as funções e fixando-lhe os vencimentos ou outra forma de
remuneração;

j) Celebrar todos e quaisquer contratos, seja qual for a sua natu-
reza, e praticar todos os actos cuja necessidade ou conveniência
sejam implicados pela prossecução dos fins sociais.

CLÁUSULA 17.ª

Representação da sociedade

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade vinculam-na quando praticados por dois administrado-
res, ou apenas por um, se o conselho de administração para o efei-
to lhe tiver conferido, por delegação, os necessários poderes.

2 � Todavia, tais actos também vinculam a sociedade se forem
praticados por um ou mais procuradores, conjuntamente ou não com
algum administrador, se o conselho de administração para o efeito
lhes atribuir os necessários poderes.

3 � Os actos de mero expediente podem ser praticados por um
só administrador.

4 � Além de outros, é considerado acto de mero expediente o
endosso de quaisquer títulos de crédito para depósito em contas
bancárias.

5 � O conselho de administração pode precisar mediante deli-
beração nesse sentido, que certa ou certas categorias de actos de-
vem ser considerados de mero expediente para efeitos do disposto
no n.º 4.

CLÁUSULA 18.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reúne sempre que for convo-
cado pelo presidente, por sua iniciativa ou a pedido do fiscal úni-
co ou por dois administradores.

2 � Independentemente disso, o conselho reúne pelo menos, uma
vez por trimestre, podendo a assembleia geral fixar dia e hora cer-
tos para a reunião.

3 � Fora deste caso, o conselho é convocado por escrito, com
a antecedência mínima de 48 horas, salvo em caso de urgência, em



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 95 � 23 de Abril de 2002 8626-(117)

que será convocado através de trabalhador de empresa, que nela
ocupe o mais elevado grau hierárquico.

4 � O conselho de administração só pode deliberar estando pre-
sentes ou representados a maioria dos seus membros.

5 � Os administradores podem fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presiden-
te, mas cada representação apenas pode ser utilizada uma vez e um
administrador só pode representar outro.

6 � É permitido o voto por correspondência, se previamente for
entregue aos administradores o texto das propostas a apreciar a sua
fundamentação.

7 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos, tendo
o presidente voto de qualidade.

8 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

9 � A recusa da assinatura da acta, que pode conter declarações
de voto individuais, constitui justa causa de destituição do admi-
nistrador respectivo.

CLÁUSULA 19.ª

Fiscal único

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
será sempre um revisor oficial de contas ou uma sociedade de re-
visores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral que eleger o fiscal único designará si-
multaneamente o seu suplente, que será sempre também, um revi-
sor oficial de contas ou uma sociedade de revisores oficiais de
contas.

CLÁUSULA 20.ª

Exercício e aplicação de resultados

1 � O ano social é o ano civil.
2 � Os resultados positivos de cada exercício, devidamente apro-

vados terão a seguinte ordem de aplicação:
a) Um mínimo de 10% para constituição ou reintegração da re-

serva legal, até atingir o montante legalmente exigível;
b) Outras aplicações impostas por lei;
c) O restante conforme for deliberado, por maioria simples, pela

assembleia geral.

CLÁUSULA 21.ª

Dissolução e liquidação da sociedade

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e segundo os termos
previstos na lei, por meio de deliberação tomada em assembleia
geral expressamente convocada para o efeito.

2 � Dissolvida a sociedade, será a sua liquidação efectuada
extrajudicialmente por uma comissão liquidatária, composta pelos
membros do conselho de administração em exercício, se a
assembleia não deliberar de outro modo.

3 � Pago todo o passivo e solvido os demais encargos da soci-
edade, far-se-á a partilha do remanescente pelos accionistas na pro-
porção das acções que ao tempo possuírem.

CLÁUSULA 22.º

Secretário

A sociedade terá um secretário, eleito por um período de quatro
anos, ao qual incumbirão as seguintes funções:

a) Secretariar as reuniões da assembleia geral;
b) Lavrar as actas das reuniões da assembleia geral, designa-

damente para os efeitos previstos no artigo 85.º, n.º 3, alínea b), do
Código das Sociedades Comerciais, assinando-as conjuntamente
com os demais intervenientes que a devam igualmente assinar nos
termos da lei;

c) Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apos-
tas nos documentos da sociedade;

d) Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos
livros da sociedade ou dos documentos arquivados são verdadei-
ras, completas e actuais;

e) Certificar o conteúdo, total ou parcial do contrato de socieda-
de em vigor, bem como a identidade dos membros dos diversos
órgãos da sociedade e quais os poderes de que são titulares;

f) Certificar as cópias actualizadas dos estatutos, das deliberações
dos sócios e da administração;

g) Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida
à assembleia geral e referida nas respectivas actas;

h) Requerer a inscrição no registo comercial dos actos sociais a
ele sujeitos.

CLÁUSULA 23.ª

Disposição transitória

1 � Para o quadriénio de 2001-2004, fica mandatado para pre-
sidente da mesa da assembleia geral, Alexandre Augusto Figueiredo
de Carvalho Neto, natural de Lisboa, São Sebastião da Pedreira,
divorciado, residente em Grijó, Macedo de Cavaleiros e para se-
cretário, Manuel Afonso Miranda Figueiredo de Carvalho Neto,
solteiro, maior, natural de Lisboa, e residente na Urbanização da
Quinta de Santo António da Serra, lote 48, 1.º, Prior Velho, Loures.

2 � Para o quadriénio de 2001-2004, fica mandatado para pre-
sidente do conselho de administração, José Manuel Figueiredo de
Carvalho Neto, casado, natural de Lisboa, São Sebastião da Pedrei-
ra, residente no Vilar do Monte, Macedo de Cavaleiros.

3 � Para o quadriénio de 2001-2004, ficam mandatados para
vogais do conselho de administração, Maria Eugénia Figueiredo de
Carvalho Neto Carvalho Prazeres, natural de Lisboa, São Sebastião
da Pedreira, casada, residente na Rua da Cidade de Cabinda, 20,
6.º, direito, em Lisboa; José Maria Figueiredo de Carvalho Neto,
natural de Lisboa, São Sebastião da Pedreira, residente em Valbom
dos Figos, Mirandela, solteiro, maior; João Bento Figueiredo de
Carvalho Neto, casado, natural de Lisboa, São Sebastião da Pedrei-
ra, residente em Algés, na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 48,
9.º, direito; e, José Dias da Silva Castela Jacques, casado, natural
de Macau e residente na Rua de Rodrigo Albuquerque e Melo, 12,
3.º, direito, Alto de Santa Catarina, Linda-a-Velha.

4 � Para o quadriénio de 2001-2004, fica mandato para o car-
go de fiscal único, a sociedade de revisores oficiais de contas Pedro
Roque & Crisóstomo Real, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, inscrita com o n.º 125 na lista das Sociedades de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Visconde Valmor,
69, 4.º, em Lisboa, pessoa colectiva n.º 503253316, representada
pelo Dr. Pedro Nuno Ramos Roque, casado, com domicílio profis-
sional na Avenida do Visconde Valmor, 69, 4.º, em Lisboa, revi-
sor oficial de contas n.º 828.

5 � Para o quadriénio de 2001-2004, fica mandatado para o
cargo de fiscal único suplente, a sociedade de revisores oficiais de
contas Jaime Matos, Castanheira Guilherme e Martins da Silva,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, inscrita com o
n.º 167 na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Avenida do Brasil, 1, 3.º, em Lisboa, pessoa colectiva
n.º 504766112, representada pelo Dr. Jaime Abrantes da Silva
Matos, divorciado, com domicílio profissional na Avenida do Bra-
sil, 1, 3.º, em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 556.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente
Paula. 1000020522

BJ � CONTABILIDADE SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 646; identificação de pessoa colectiva n.º P-504975080.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 1000020524

POLAR TÉCNICA DE ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6909;
identificação de pessoa colectiva n.º 502057270.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 1998, 1999 e 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 1000020526

LOSPINTO � COMÉRCIO DE PAPELARIA E LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 10 652; identificação de pessoa colectiva n.º 972500669; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20011123.
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Certifico que, por acta n.º 11, de 7 de Novembro de 2001, foi
aumentado o capital de 400 000$ para 1 002 410$, tendo sido al-
terado o artigo 3.º do contrato social, nos termos seguintes:

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios, sendo 451 808$, pelo sócio Manuel de Sousa
Lopes e 150 602$, pela sócia Maria da Conceição dos Santos Pin-
to, pelo que passa para 1 002 410$, redenominado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Manuel de Sousa Lopes, 3750 euros;
2) Maria da Conceição dos Santos Pinto, 1250 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Maria
Emília Gonçalves. 1000020529

SCATTI DESIGN � DESIGN GRÁFICO E DE EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 18 023; identificação de pessoa colectiva n.º 505853671; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 31/20011123.

Certifico que, por escritura de 6 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 8 a fl. 9 v.º, do livro n.º 413-I, do 12.º Cartório Notarial de
Lisboa, entre Ricardo António Correia Ramalhosa, Maria João de
Oliveira Vieira Lopes Ramalhosa e Catarina Isabel Ferreira Vieira, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma SCATTI DESIGN � Design
Gráfico e de Equipamento, L.da, e tem a sua sede na Rua da Repú-
blica, 32, rés-do-chão, frente, freguesia e concelho de Loures.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto: design gráfico, web design, design
de equipamento, vídeo, fotografia, design de interiores, ilustração,
produção de eventos e publicidade.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: sendo duas de
1700 euros cada uma, pertencentes uma à sócia Maria João de
Oliveira Vieira Lopes Ramalhosa e outra à sócia Catarina Isabel
Ferreira Vieira; e uma de 1600 euros, pertencente ao sócio Ricardo
António Correia Ramalhosa.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares, até ao
montante do dobro do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em
assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, todos os
sócios.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consentimen-
to prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de prefe-
rência.

7.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

18 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Maria Manuela Sa-
raiva. 1000020531

EXECONTÁBIL � EXECUTORA TÉCNICA
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2405;
identificação de pessoa colectiva n.º 500601259.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 1999 e 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Angelina
Maria Conde Bagulho de Brito. 1000020925

SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 802; identificação de pessoa colectiva n.º 972301445.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Angelina
Maria Conde Bagulho de Brito. 1000020904

SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS CANALIZAÇÕES
LEAL, MARQUES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 17 710; identificação de pessoa colectiva n.º 504173740.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Angelina
Maria Conde Bagulho de Brito. 1000020901

R E P � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12 964;
identificação de pessoa colectiva n.º 972948694 (provisório).

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Escriturária Superior, Angelina
Maria Conde Bagulho de Brito. 1000020895

NUNES & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9581;
identificação de pessoa colectiva n.º 502807091.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 1999 e 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000020892

JOSÉ ANTÓNIO CONCEIÇÃO FERREIRA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 381; identificação de pessoa colectiva n.º 974362140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

19 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000020888
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PALAT � ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 643; identificação de pessoa colectiva n.º 504436945.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

15 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Emília Gonçalves.
1000020882

TRANSPORTES DE MERCADORIAS TRANSGALÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 936; identificação de pessoa colectiva n.º 974432474.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

16 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 1000020879

MOURAHABITA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 15 093; identificação de pessoa colectiva n.º 504291700.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

16 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela dos San-
tos Saraiva. 1000020876

LUÍS & ROSALINA MATEUS � ESTOFOS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 395; identificação de pessoa colectiva n.º 974446947.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020527

FERREIRA E CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6588;
identificação de pessoa colectiva n.º 501970053.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020525

AUTO ZAMEIRAS � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 10 178; identificação de pessoa colectiva n.º 501765425.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020523

TRIGÉMEOS, CAFÉ E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 284; identificação de pessoa colectiva n.º 974169447.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020521

V. S. E. � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 15 656; identificação de pessoa colectiva n.º 504497804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020520

CAPITEL � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 934; identificação de pessoa colectiva n.º 503947164.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020518

EXABYTE � COMPONENTES PARA COMPUTADORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9778;
identificação de pessoa colectiva n.º 502850191.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

4 de Janeiro de 2002. � A Ajudante, Isabel Paula.
1000020516

STOCAR � SOCIEDADE COMERCIAL DE AUTOMÓVEIS
E ACESSÓRIOS USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1924;
identificação de pessoa colectiva n.º 500277060.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020512

MULTILOGICA � CONSULTORIA EM TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 17 454; identificação de pessoa colectiva n.º 503143715.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020511

SINTERLAUTO � SOCIEDADE INTERNACIONAL
DE LEILÕES DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 792; identificação de pessoa colectiva n.º 504961969.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 95 � 23 de Abril de 20028626-(120)

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020509

CT � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 252; identificação de pessoa colectiva n.º 503245860.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020508

OURIVESARIA VIRGÍLIO GUILHOTO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 16 721; identificação de pessoa colectiva n.º 504070568.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020506

DUCAMIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9520;
identificação de pessoa colectiva n.º 502791519.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020504

RAMALHETE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 14 691; identificação de pessoa colectiva n.º 504140221.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020500

MIGUELEZ � CONDUTORES ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9935;
identificação de pessoa colectiva n.º 502884347.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020507

GUILMA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS
E PINTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6633;
identificação de pessoa colectiva n.º 501986715.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020505

SAMPAIO, SILVA E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3368;
identificação de pessoa colectiva n.º 500945624.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos aos exercícios dos anos de 1999 e 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020503

ODIVELBRINDE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 876.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020502

H. F. M. � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 11 958; identificação de pessoa colectiva n.º 503388157.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 2000.

5 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020501

SEMEDO & COELHO � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 18 012; identificação de pessoa colectiva n.º 505366363; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20011121.

Certifico que, por escritura de 31 de Outubro de 2001, exarada
a fl. 22, do livro n.º 288-F, do 23.º Cartório notarial de Lisboa, entre
José Octaviano dos Santos Semedo e Maria Inês Vaz Coelho, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Semedo & Coelho � Construção
Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar, 4, Catujal,
freguesia de Unhos, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4500 euros, pertencente ao sócio José Octaviano dos Santos
Semedo; e outra de 500 euros, pertencente à sócia Maria Inês Vaz
Coelho.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos, fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta
em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito
de preferência.
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ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo do sócio José Octaviano dos Santos Semedo, que desde já,
fica designado gerente.

2 � Para vincular a sociedade, é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas quando a lei não pres-
crever forma diferente, por cartas registadas com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

A sociedade através da assembleia geral, poderá amortizar quais-
quer quotas nos casos seguintes:

a) Falência do sócio seu titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicações judiciais;
d) Desde que, por qualquer forma, a quota deixe de estar na li-

vre disposição do seu titular.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Primeira-Ajudante, Maria Zita
Carreto. 1000020499

MEDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1704;
identificação de pessoa colectiva n.º 500384380; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 8/20011121.

Certifico que foi aumentado o capital social com 602 410$, por
incorporação de resultados transitados, pelo que passa de 400 000$
para 1 002 410$, redenominado em 5000 euros, e alterado o arti-
go 3.º do contrato, que passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e en-
contra-se dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo cada uma aos sócios Manuel
Maria Lamberto e Graciete Florinda da Glória Lamberto.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020498

DISTRIBUIDORA CASAINHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7933;
identificação de pessoa colectiva n.º 502410892; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 24/980805.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativos ao exercício de 1997.

21 de Setembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000020497

PAULIVINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 12 605; identificação de pessoa colectiva n.º 503565156; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 17/20011121.

Certifico que, por escritura de 7 de Novembro de 2001, exarada
de fl. 70 a fl. 71, do livro n.º 199-J, do Cartório Notarial de

Moscavide, foi aumentado o capital social com 8 024 100$, subs-
crito pelos sócios, pelo que passa de 1 000 000$ para 10 024 100$,
redenominado em 50 000 euros, e alterado o artigo 3.º do contra-
to, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais, do valor
nominal de 25 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Paulo Jorge Amaro de Carvalho e Fernanda Paula da Silva Duarte.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Dezembro de 2001. � A Escriturária Superior, Fernanda
Maria de Oliveira Rosa Varela. 1000020496

BRITO & LAURINDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3998;
identificação de pessoa colectiva n.º 501246711; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 19/20011121.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 19/20011121.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado para 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Alcides Abílio Saraiva; e
2) Maria da Graça Leal Costa Saraiva, 2500 euros cada um.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000020495

NATALINO & ROMANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 866;
identificação de pessoa colectiva n.º 500959447; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 21/20011121.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 21/20011121.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: reforçado com 602 410$, em dinheiro, subscrito por

ambos os sócios em partes iguais, pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Aníbal Araújo Correia; e
2) Maria Alice Pinto Correia, 2500 euros cada uma.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Dezembro de 2001. � O Primeiro-Ajudante, João Artur
Salgueira Vaz. 1000020494

CARSETIMO PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula
n.º 13 527; identificação de pessoa colectiva n.º P-973922630;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20011121.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 25/20011121.
Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
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Capital: reforçado com 2410$, em dinheiro, subscrito por ambos
os sócios em partes iguais pelo que passa para 1 002 410$,
redenominado em 5000 euros.

Sócios e quotas:
1) Raúl Pereira do Carmo Neves, 2500 euros; e
2) Maria Mesquita Pereira, 2500 euros.

Está conforme o original.

13 de Dezembro de 2001. � A Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 1000020493

PORTO
PENAFIEL

OFICINA DE PESADOS CARLOS SILVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Penafiel. Matrícula n.º 2127/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º P 505833816;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/20020103.

Certifico que, entre Carlos Manuel Magalhães da Silveira e Maria
da Conceição da Silva Pinto foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Oficina de Pesados Carlos
Silveira, L.da, tem a sua sede na Rua da Vista Alegre, 186, 1.º, fre-
guesia e concelho de Penafiel.

2 � Não depende da deliberação dos sócios a criação de sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação
em qualquer parte do território nacional.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste na manutenção e reparação de veícu-
los automóveis.

3.º

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

2 � Os sócios poderão efectuar suprimentos à sociedade, nos
termos e condições a fixar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme deliberação
da assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde já nomea-
dos gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos será
necessária e suficiente a intervenção de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos;
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Dar ou tomar por trespasse quaisquer locais da ou para a so-

ciedade.
5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando, porém, reservado, em primeiro lugar á socie-
dade, e em segundo lugar aos sócios não cedentes, o direito de
preferência.

6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora ou arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular.

7.º

Os lucros anuais apurados em cada exercício, terão a aplicação
que for deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

15 de Janeiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Antónia Maria
Cardoso da Silva. 1000021015
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continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 330 17 00   Fax 21 330 17 07  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 985 64 00    Fax 23 985 64 16

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telef. 22 339 58 20    Fax 22 339 58 23

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telef. 21 711 11 25   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71  Metro — Laranjeiras

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29

• Loja do Cidadão (Aveiro) Rua de Orlando Oliveira, 41 e 47 — 3800-040 Aveiro
Forca Vouga
Telef. 23 440 58 49   Fax 23 440 58 64

• Loja do Cidadão (Viseu) Urbanização Quinta das Mesuras
Avenida R. D. Duarte, lote 9 — 3500-643 Viseu
Telef. 23 248 49 48   Fax 23 248 49 52
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