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3. Diversos

ASSOCIAÇÕES

PARTE A

FORMEI � ASSOCIAÇÃO PARA FORMAÇÃO EM MEDICINA
DE EMERGÊNCIA INTENSIVA

Certifico que, por escritura outorgada em 10 de Maio de 2002,
exarada a fls. 130 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 2-B,
deste 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto, a
cargo da Notária, licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes Vitorino,
foi constituída uma associação denominada FORMEI � Associação
para Formação em Medicina de Emergência Intensiva, com sede na
Unidade de Cuidados Intensivos Polivalente da Urgência do Hospital
de São João, Alameda do Prof. Hernâni Monteiro.

A associação tem como objectivos a prestação de formação no
âmbito da medicina de emergência e dos cuidados intensivos; pres-
tação de formação no âmbito da ressuscitação cardio-respiratória;
auditoria e monitoragem de acções de formação nas áreas da me-
dicina de emergência e dos cuidados intensivos; edição e divulga-
ção de material pedagógico; organização e promoção de acções de
formação teórica e prática nas áreas acima referidas.

Está conforme.

10 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000056831

CLUBE DE CAÇA E PESCA DA CRUZ DE JOÃO MENDES

Certifico que no dia 28 de Maio de 2002, foi lavrada neste Car-
tório Notarial de Sines, a fls. 134 e seguintes, do livro de notas para
escrituras diversas n.º 34-D, uma escritura de constituição de asso-
ciação denominada Clube de Caça e Pesca da Cruz de João Men-
des, sem fins lucrativos, constituída por tempo indeterminado, com
sede em Cruz de João Mendes, freguesia de São Francisco da Ser-
ra, concelho de Santiago do Cacém.

A associação tem como objecto a realização de acções de fomen-
to, conservação da fauna cinegética e exploração racional e ordena-
da da caça, através da administração de zonas de regime cinegético
especial (artigos 13.º e 14.º da Lei n.º 173/99 de 21 de Setembro).

O património da associação será formado e assegurado por acti-
vidades da mesma, pela contribuição de quotas a pagar pelos só-
cios, doações, heranças e legados, ou patrocínios.

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

Está conforme.

28 de Maio de 2002. � A Notária, Cristina Maria da C. Silva
Gomes. 3000059137

CENTRO INFANTIL DE SÃO ROQUE

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 62 a fl. 63 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 121-E,

do Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi rectificada, quan-
to aos artigos 6.º, 9.º, 13.º, 28.º e 29.º, a escritura de alteração de
estatutos da associação sem fins lucrativos, denominada Centro
Infantil de São Roque Instituição Particular de Solidariedade Soci-
al, com sede na Rua do Infantário, freguesia de São Roque, conce-
lho de Oliveira de Azeméis, cujo objecto consiste na exploração de
creche, jardim de infância e ATL, e deverá reger-se pelos estatu-
tos constantes de documento complementar elaborado nos termos
do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, anexo à respectiva
escritura de alteração de estatutos.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que res-
trinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Olinda de Almeida
Tavares. 3000061516

ASSOCIAÇÃO CARDIOLÓGICA DO RIBATEJO

Certifico que, por escritura de 10 de Maio de 2002, exarada de
fl. 133 a fl. 134 v.º do livro de notas n.º 114-F, do 2.º Cartório
Notarial de Santarém, a cargo da notária interina Isabel Maria
Raimundo de Oliveira Filipe Batista Marques, foram alterados os
estatutos de uma associação denominada Associação Cardiológica
do Ribatejo, com sede no Serviço de Cardiologia do Hospital
Distrital de Santarém, Avenida de Bernardo Santareno, freguesia de
São Nicolau, cidade e concelho de Santarém.

É uma associação sem fins lucrativos e de solidariedade social
que durará por tempo indeterminado, tem por objecto o apoio ao
serviço de cardiologia, estudo de doenças cardíacas, formação de
profissionais de saúde no campo da cardiologia, tanto na investi-
gação como na formação clínica, organização de cursos pós-gra-
duados, conferências, jornadas e simpósios, participação em congres-
sos nacionais e internacionais, actividades de solidariedade social.

A Associação poderá ter três categorias de associados: sócios
efectivos, sócios agregados, e sócios honorários;

Podem ser sócios efectivos da Associação os profissionais de
saúde pertencentes aos quadros do Hospital Distrital de Santarém
e com vínculo efectivo no Serviço de Cardiologia do referido Hos-
pital.

Poderão ser sócios agregados todos os cidadãos em geral, desde
que para tal propostos por dois sócios efectivos, aceites nessa qua-
lidade pela Direcção e tal proposta sancionada pela assembleia
geral.

Poderá ser atribuída a condição de sócio honorário a pessoas
individuais ou colectivas, nacionais ou estrangeiras, e a sócios
efectivos após aposentação que hajam prestado à Associação ser-
viços considerados relevantes ou se tenham distinguido no âmbito
dos seus objectivos.

Os sócios efectivos têm os seguintes deveres:
Pagar regularmente as quotas conforme os prazos e importânci-

as que vierem a ser determinadas.
Exercer gratuitamente os cargos para que sejam eleitos.
Respeitar todos os seus consócios e em especial os órgãos legal-

mente constituídos dentro da Associação.
Assistir às reuniões da assembleia geral, especialmente aquelas

para que tenham requerido convocação extraordinária.
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Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho constituídos
no âmbito da Associação.

Acatar todas as decisões da assembleia geral e da direcção.
Actuar de maneira a garantirem a eficiência, a disciplina e o

prestígio da actividade da Associação.
Participar, por escrito, à Direcção sempre que qualquer dos da-

dos inscritos na proposta de admissão sofram alteração.
Pedir exoneração, por escrito, quando entenderem deixar de per-

tencer ao quadro associativo.
Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentares.
Os sócios efectivos têm os seguintes direitos:
Votar em assembleia geral e nela serem eleitos para o exercício

dos cargos sociais a que se referem os presentes estatutos.
Participar, propor e discutir em assembleia as iniciativas e os

factos que interessem à vida da Associação.
Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias nos

termos dos presentes estatutos.
Propor novos sócios.
Examinar livros, contas e demais documentos relacionados com

qualquer exercício, nos 10 dias anteriores à data fixada para a
assembleia geral respectiva.

Os sócios agregados têm os seguintes deveres:
Pagar regularmente as quotas conforme os prazos e importâncias

que vierem a ser determinadas.
Respeitar todos os seus consócios e em especial os órgãos legal-

mente constituídos dentro da Associação.
Incorporar-se em comissões ou grupos de trabalho constituídos

no âmbito da Associação, desde que para o efeito solicitados.
Acatar todas as decisões da assembleia geral e da direcção.
Actuar de maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o prestí-

gio da actividade da Associação.
Participar, por escrito, à Direcção sempre que qualquer dos da-

dos inscritos na proposta de admissão sofram alteração.
Pedir exoneração, por escrito, quando entenderem deixar de per-

tencer ao quadro associativo.
Cumprir os estatutos e demais disposições regulamentes.
Os sócios agregados têm os seguintes direitos:
Participar, propor e discutir em assembleia as iniciativas e os

factos que interessem à vida da Associação.
Examinar livros, contas e demais documentos relacionados com

qualquer exercício, nos 10 dias anteriores à data fixada para a
assembleia geral respectiva.

Os sócios honorários e os sócios agregados não têm direito a voto
em assembleia geral, podendo, contudo, os primeiros ocupar car-
gos se para tal forem designados.

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

10 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
Travessa Magalhães. 3000057692

ANFOP � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FORMAÇÃO
DE PROFESSORES

Certifico que, por escritura de 5 de Julho de 2002, lavrada de
fls. 29 v.º a fls. 30 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 25-C, do Cartório Notarial de Viana do Alentejo, a cargo da
notária Carla Cristina Marques Santos Costa Gonçalves, foi feita a
alteração aos estatutos da Associação com denominação em
epígrafe, com sede na Rua de Domingos Sequeira, 66, 4.º, esquer-
do, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

Artigo aditado: 24-A

24-A

A ANFOP � Associação Nacional de Formação de Professores,
obriga-se através de três assinaturas dos membros efectivos da di-
recção.

Está conforme.

16 de Julho de 2002. � A Notária, Carla Cristina Marques San-
tos Costa Gonçalves. 1000109086

PÃO E PAZ � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura desta data, lavrada de fl. 48 a fl. 49,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 47-F, do 1.º Cartório
Notarial de Évora, a cargo da notária Maria Elvira Sota Branco

Gomes de Sousa Maia, foi constituída uma associação com a de-
nominação em epígrafe e sede provisória em Évora, no Bairro da
Malagueira, Rua de Raul Proença, 53, freguesia da Malagueira,
tendo por fim colmatar carências humanas, sociais e económicas,
independentemente da cor, raça, país, língua e religião dos seus
utentes, com objectivo principal de servir os mais carenciados, pro-
porcionando-lhes uma refeição quente diária, na instituição ou na
sua residência, caso não se possam deslocar, possibilidade de hi-
giene pessoal e tratamento de roupas e ainda dormida temporária
aos sem abrigo.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e as
pessoas colectivas, havendo duas categorias de associa-
dos: honorários e efectivos. Perdem tal qualidade aqueles que pe-
direm a sua exoneração, os que deixarem de pagar as quotas du-
rante 24 meses e os que, por actos dolosos, tenham prejudicado
moral e ou materialmente a Associação.

Está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Bárbara
Antunes Martins Soares Carrapatoso. 3000064849

ASSOCIAÇÃO PARA O MUSEU DOS TRANSPORTES
E COMUNICAÇÕES

Certifico que, por escritura outorgada em 1 de Julho de 2002,
exarada a fls. 79 e seguintes do livro de escrituras diversas n.º 5-A,
deste 1.º Cartório Notarial de Competência Especializada do Porto,
a cargo da notária licenciada Sandra Marisa Teixeira Bretes
Vitorino, foram alterados os estatutos da associação, denominada
Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, com
sede na Rua Nova da Alfândega, sem número de polícia, Edifício
da Alfândega, freguesia de Miragaia, concelho do Porto.

Está conforme.

1 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000064693

ACÇÃO HUMANISTA � COOPERAÇÃO
E DESENVOLVIMENTO

Rectificação parcial de estatutos

Certifico que, por escritura outorgada neste Cartório Notarial de
São João da Madeira, em 6 de Maio de 2002, lavrada a partir de
fl. 45 do livro de notas n.º 479-D, foram rectificados os estatutos da
Associação com a denominação em epígrafe, com sede à Rua do
Paraíso, 42, freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto, dan-
do nova redacção aos artigos 14.º, 15.º, 16.º, 17.º e 19.º e acrescen-
tando o artigo 22.º os quais ficarão a ser:

ARTIGO 15.º

1 � O conselho fiscal tem como atribuições a fiscalização do
cumprimento por parte dos outros órgãos associativos, das normas
legais e estatutárias que balizam a sua actividade.

2 � Para esse efeito, o conselho fiscal tem o direito de solicitar
e de obter todas as informações e de consultar todos os documen-
tos necessários para o cabal desempenho das suas funções.

3 � No primeiro trimestre de cada ano, o conselho fiscal elabo-
rará e apresentará à assembleia geral que vier a apreciar o relató-
rio de gestão e as contas da Associação, o seu parecer sobre os
mesmos.

4 � O conselho fiscal poderá, sempre que o entender conve-
niente, convocar a assembleia geral com um fim legítimo, caso o
conselho directivo não atenda o seu prévio pedido nesse sentido.

16.º

A assembleia geral é o órgão deliberativo da Associação, com-
petindo-lhe: 

a) Apreciar e votar anualmente o plano de actividades e o orça-
mento da Associação;

b) Apreciar e votar anualmente o relatório de gestão e as contas
da Associação;

c) Fixar o montante da quota a pagar pelos associados;
d) Apreciar e decidir os recursos dos associados contra sanções

disciplinares impostas pelo conselho directivo;
e) Eleger os órgãos sociais por períodos de dois anos e proceder

à sua destituição;
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f) Alterar os presentes estatutos;
g) Extinguir a Associação e decidir qual o destino do seu patri-

mónio;
h) Deliberar sobre quaisquer assuntos que não sejam da compe-

tência própria dos outros órgãos sociais.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reúne sempre que tal for solicitado pelo
conselho directivo ou, nos caso e termos previstos nestes estatutos,
pelo conselho fiscal ou por um quinto dos associados.

2 � A assembleia geral deve reunir no mínimo duas vezes por
ano, respectivamente no primeiro e no último trimestre, para os
efeitos previstos no artigo 16.º, a) e b) destes estatutos.

ARTIGO 19.º

1 � As candidaturas aos órgãos sociais serão feitas mediante a
apresentação, até ao início da respectiva eleição, de listas de asso-
ciados em número não inferior a nove, sendo a sua distribuição feita
do seguinte modo: três para a mesa coordenadora da assembleia
geral; três para o conselho fiscal; três ou mais, desde que em nú-
mero ímpar, para o conselho directivo.

2 � Os titulares dos órgãos sociais serão todos aqueles associa-
dos que integrem a lista mais votada na respectiva eleição.

V

Disposições finais

ARTIGO 22.º

No silêncio destes estatutos, a Associação rege-se pela lei geral,
nomeadamente pelo disposto nos artigos 167.º a 184.º do Código
Civil ou por quaisquer outras normas legais aplicáveis.

Está conforme o original.

7 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Elza Aguiar Correia
de Pinho. 3000055136

GRUPO CORAL E CULTURAL DE SÃO MAMEDE
DE SANTA CRUZ DA TRAPA

Certifico que, no Cartório Notarial de São Pedro do Sul, a car-
go do notário licenciado, Eugénio Fernando Rodrigues de Olivei-
ra, por escritura de 4 de Janeiro de 2002, exarada de fl. 45 a fl. 46,
do livro de notas n.º 603-A, foi constituída uma associação que fi-
cou a reger-se além de outras cláusulas, pelas seguintes:

Denominação: Grupo Coral e Cultural de São Mamede de Santa
Cruz da Trapa.

Sede: Lugar de Covilhô, freguesia de Santa Cruz da Trapa, con-
celho de São Pedro do Sul.

Fins: desenvolver actividades em duas grandes vertentes: garantir
a manutenção e aperfeiçoamento do Grupo Coral da Igreja Paro-
quial de Santa Cruz da Trapa, tendo em vista a animação das cele-
brações litúrgicas; desenvolver actividades de recreação de cariz
musical, de acordo com um plano anual de actividades que terá por
objectivo o enriquecimento cultural e recreativo das populações.

Duração: tempo indeterminado.
Condições essenciais para admissão, exoneração e exclusão dos

associados: serão fixados em regulamento interno a aprovar em
assembleia geral.

Está conforme.

4 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Venâncio de
Almeida Vieira. 3000013531

CEFEM � CENTRO EUROPEU DE FORMAÇÃO
E SECTUDO SOBRE AS MIGRAÇÕES

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2002, lavrada a fls. 34 e
seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 498-A, deste 2.º
Cartório Notarial de Setúbal, a cargo do notário licenciado João
Farinha Alves, foram rectificados os estatutos da associação
CEFEM � Centro Europeu de Formação e Sectudo sobre as Mi-
grações, com sede social na Rua de Vale de Santo António, 5-A,
Foros de Amora, freguesia de Amora, concelho do Seixal, com o
cartão de identificação de pessoa colectiva n.º 502150599, no sen-

tido de darem nova redacção ao n.º 2, do artigo 2.º que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � [...]
2 � A sede pode ser transferida para outro lugar, dentro do con-

celho ou para concelhos limítrofes, por deliberação da assembleia
geral com a maioria de três quartos dos associados presentes.

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Helena de Brito
Lopes Escorrega Leborgne. 3000059238

CENTRO DE DIA DE S. FRANCISCO DA SERRA

Certifico que, por escritura de 21 de Maio do corrente ano, la-
vrada a fl. 79, do livro n.º 174-F, do Cartório Notarial de Santiago
do Cacém, foram alterados os estatutos da associação denominada
Centro de Dia de S. Francisco da Serra, com sede na Rua da Casa
do Povo, 6, na freguesia de São Francisco da Serra, concelho de
Santiago do Cacém.

O Centro de Dia de S. Francisco da Serra, tem por objectivos a
prestação de serviços de apoio/desenvolvimento à comunidade e o
seu âmbito de acção abrange a freguesia de São Francisco da Ser-
ra e limítrofes se necessário.

Conforme.

21 de Maio de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
3000059208

ASSOCIAÇÃO DOS ANTIGOS ALUNOS DO EXTERNATO
NUN�ÁLVARES DE FERREIRA DO ALENTEJO

Certifico que, por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Ferreira do Alentejo, a cargo da notária Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega, em 24 de Junho de 2002, a fl. 89 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 38-D, foi constituída por tempo indeterminado,
a contar daquele dia, uma associação, sem fins lucrativos que adop-
tou a denominação em epígrafe, com sede na Rua de Fialho de
Almeida, 16, freguesia e concelho de Ferreira do Alentejo.

São objectivos da dita associação:
O fomento dos laços de convívio entre alunos e antigos docen-

tes do Externato Nun�Álvares de Ferreira do Alentejo e respecti-
vas famílias, podendo ainda prosseguir fins de natureza cultural,
educacional e desportiva.

Os associados classificam-se em:
a) Efectivos;
b) Honorários;
c) Familiares.
Podem ser sócios da Associação dos Antigos Alunos do Exter-

nato Nun�Álvares de Ferreira do Alentejo, na qualidade de efecti-
vos, todos os antigos alunos, membros do corpo docente e pessoal
auxiliar.

Podem ser sócios honorários as entidades individuais ou colecti-
vas, às quais a assembleia geral reconheça mérito justificável.

Podem ser sócios familiares os cônjuges, ascendentes, descenden-
tes e irmãos dos sócios efectivos.

São direitos dos sócios efectivos:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para os cargos associativos;
c) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos que

vierem a ser definidos no regulamento;
d) Usufruir de todos os benefícios ou regalias a conceder aos

mesmos pela Associação.
São deveres dos sócios efectivos:
a) Pagar pontualmente as quotas fixadas pela assembleia geral;
b) Exercer os cargos associativos para que foram eleitos ou de-

signados;
c) Observar os estatutos da Associação e cumprir as deliberações

da assembleia geral;
d) Comparecer às reuniões para que foram convocados;
e) Prestar colaboração efectiva a todas as iniciativas que concor-

ram para o prestígio e desenvolvimento da Associação.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal. O mandato dos membros da mesa da assembleia
geral, da direcção e do conselho fiscal têm a duração de três anos.

No que neste estatuto ficou omisso, rege a lei vigente.

Está conforme o original.

24 de Junho de 2002. � A Notária, Teresa Isabel Batista Men-
des Nóbrega. 3000063830
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ASSOCIAÇÃO EQUESTRE DE SETÚBAL

Certifico que, por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Palmela, a cargo do notário licenciado Jerónimo Monteiro Louren-
ço, em 6 de Maio do ano de 2002, lavrada de fl. 6 a fl. 6 v.º do li-
vro de notas para escrituras diversas n.º 163-E, foi constituída a
associação denominada Associação Equestre de Setúbal, nos termos
constantes dos artigos seguintes:

Documento complementar da escritura lavrada a fl. 6 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 163-E, em 6 de Maio de 2002.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e duração

ARTIGO 1.º

É constituída uma associação cultural sem fins lucrativos, insti-
tuída nos termos da legislação aplicável que adopta a denominação
de Associação Equestre de Setúbal.

ARTIGO 2.º

A Associação tem a sua sede na Quinta do Levante CCI
5618 Serralheira, 2910 Setúbal, freguesia de Gâmbia, Pontes, Alto
da Guerra.

ARTIGO 3.º

A Associação é constituída por tempo indeterminado, contando-se
o seu início a partir desta data.

CAPÍTULO II
Fins

ARTIGO 4.º

A Associação tem como objectivo a promoção de eventos
equestres e formação profissional.

ARTIGO 5.º

Para os efeitos do disposto no artigo anterior, a Associação pro-
põe-se:

a) Colaborar com quaisquer pessoas ou entidades empenhadas em
promover os objectivos da Associação.

b) Promover quaisquer tipos de actividades que visem, em ge-
ral, a divulgação do cavalo.

c) Facilitar aos sócios, no pleno gozo dos seus direitos, a utili-
zação das instalações da Associação, nas condições a fixar em re-
gulamento interno.

d) Promover, de um modo geral, tudo quanto possa contribuir
para a divulgação do cavalo e das actividades equestres em geral e
informar os sócios e apoiantes sobre tudo o que se relacione com
as actividades da Associação.

CAPÍTULO III

Dos associados

ARTIGO 6.º

A Associação poderá ter sócios efectivos, sócios colectivos e
sócios de honra.

ARTIGO 7.º

1.º Serão sócios efectivos os sócios fundadores da Associação e
aqueles que vierem a ser admitidos conforme regulamento interno.

2.º Serão sócios colectivos, os organismos oficiais e particulares,
as firmas e empresas, e sejam como tal considerados por delibera-
ção da assembleia geral sob proposta da direcção.

3.º Serão sócios honorários os que, por serviços relevantes pres-
tados à Associação, mereçam essa distinção por aclamação da
assembleia geral e sob proposta da direcção.

4.º A admissão de novos sócios, em qualquer modalidade será
sempre feita em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

São direitos dos sócios.
1.º Participar nas assembleias gerais.
2.º Eleger e ser eleito para os cargos sociais.
3.º Requerer a convocação da assembleia geral nos termos pre-

vistos nestes estatutos.

4.º Apresentar aos órgãos competentes da Associação, nas con-
dições estatutárias e regulamentares, as sugestões e propostas con-
sideradas úteis ou convenientes à realização dos fins sociais.

5.º Frequentar as instalações da Associação e utilizar, nas con-
dições fixadas em regulamento interno, as suas dependências e ser-
viços.

6.º Concorrer às exposições da Associação, respeitando as nor-
mas para o efeito estabelecidas.

7.º Participar das actividades e usufruir dos benefícios, que even-
tualmente, a Associação conceda aos seus sócios mediante o cum-
primento do respectivo regulamento.

ARTIGO 9.º

São deveres dos sócios:
1.º Pagar a jóia de admissão;
2.º Pagar a quota mensal;
3.º Exercer gratuitamente os cargos associativos para que foi eleito;
4.º Cumprir e fiscalizar o cumprimento dos presentes estatutos e

regulamentos internos, bem como respeitar as deliberações da di-
recção e da assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Os valores da jóia e da quota mensal serão fixados anualmente
pela assembleia geral, mediante proposta da direcção.

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade dos sócios:
1.º Os que deliberada e persistentemente desrespeitarem os pre-

sentes estatutos ou as deliberações da direcção ou da assembleia
geral.

2.º Os que mantenham em atraso o pagamento de quotas por mais
de seis meses, e não regularizem a situação no prazo que lhes for
fixado por carta registada remetida pela direcção. Esse prazo po-
rém não poderá ser inferior a 15 dias.

3.º Os que requeiram a sua demissão por carta dirigida à direcção.

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

8 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Celeste Pereira
Martins. 3000054321

CASA DO POVO DE VACARIÇA

Certifico que, por escritura lavrada neste Cartório Notarial de
Mealhada, a cargo da notária, licenciada Maria da Graça Toucedo
Dias Ferrão, no livro de notas para escrituras diversas n.º 128-C, a
fls. 29 v.º e seguintes, com data de 19 de Junho de 2002, foram
totalmente reformulados os estatutos da Casa do Povo de Vacariça,
com sede no lugar e freguesia de Vacariça deste concelho de
Mealhada, de modo a serem adaptados aos Estatutos das Institui-
ções Particulares de Solidariedade Social, mantendo-se inalteradas
a denominação e a sede e idêntico o objecto.

Está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália de
Jesus Peixoto Oliveira. 3000061511

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

Certifico que, por escritura desta data, exarada de fl. 143 a
fl. 145 do livro de notas para escrituras diversas n.º 157-E, do Car-
tório Notarial de Ílhavo, a cargo da notária, licenciada Maria He-
lena de Matos Ferreira, foi constituída a União, com a denomina-
ção em epígrafe e sede na Rua de São Martinho, 18, 1.º B, na
cidade de Aveiro que tem como principais objectivos: preservar a
identidade das IPSS, particularmente no que concerne à sua prefe-
rencial acção junto das pessoas, famílias e grupos mais carenciados;
acautelar a respectiva autonomia, designadamente ao nível da livre
escolha da organização interna e áreas de acção, bem assim como
da sua liberdade de actuação; desenvolver e alargar a base de apoio
da solidariedade, sobretudo no que respeita à sensibilização para o
voluntariado e à mobilização das comunidades para a causa da
acção social.

São órgãos da União, a assembleia geral, a direcção e o conse-
lho fiscal.
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Será admitida como associada qualquer instituição particular de
solidariedade social, nas condições estabelecidas nos estatutos.

Está conforme.

5 de Julho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000064963

CONFRARIA DO CHAPELÃO

Certifico que, por escritura lavrada em 13 de Dezembro de 2001,
exarada a fl. 39, do livro de notas n.º 282-D, do 7.º Cartório Notarial
do Porto, foi constituída uma associação denominada Confraria do
Chapelão, com sede no lugar da Feira, freguesia de Nespereira,
concelho de Cinfães, e tem por objecto:

Honrar e promover o uso do chapéu, nomeadamente as suas vir-
tudes, genuinidade, tradição e bom nome.

1 � Os associados podem ser:
a) Fundadores;
b) Efectivos;
c) Honorários.
São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção; e
c) O conselho fiscal.

Está conforme.

13 de Dezembro de 2001. � A Adjunta da Notária, Maria Ce-
cília da Rocha Coelho. 3000002230.

ROTARY CLUBE DA MARINHA GRANDE

Certifico que, por escritura lavrada no dia 21 de Maio de 2002,
de fls. 86 v.º a fl. 88, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 24-H, deste Cartório, a cargo da notária, Maria Delminda Mar-
ques dos Santos Neves, foi constituída uma associação que adop-
tou a firma Rotary Clube da Marinha Grande, com sede na Aveni-
da da Liberdade, 1, no lugar de São Pedro de Moel, freguesia e
concelho de Marinha Grande que tem por objecto estimular e fo-
mentar o ideal de servir como base de todo o empreendimento dig-
no, promovendo, levando a efeito e apoiando:

A) O desenvolvimento do companheirismo e convivência cívica
entre todos os seus associados, baseados nos valores da tolerância,
da lealdade e do respeito mútuo, de modo a promover oportunida-
des de servir através de acções de voluntariado;

B) O reconhecimento do mérito de toda a ocupação útil e a di-
fusão das normas de ética e de deontologia profissionais;

C) A melhoria da comunidade da sua área territorial, pela con-
duta exemplar de cada um dos seus associados, na sua vida públi-
ca e privada e, bem assim, através dos serviços prestados;

D) A aproximação e intercâmbio dos profissionais de todo o
mundo, com vista à consolidação e aprofundamento das boas rela-
ções, e da cooperação e da defesa da paz e da compreensão mun-
diais;

E) A prestação de serviços nos domínios da solidariedade, da
cultura, da recreação e da assistência, designadamente, através de
programas de concessão de bolsas de estudo, de apoio à família e
à criança, aos jovens, aos deficientes e aos idosos, a levar a efeito
na comunidade em que se insere;

F) A prestação de serviços da natureza e com fins indicados na
alínea anterior à comunidade nacional e mundial, designadamente,
através de protocolos de cooperação com associações suas
homólogas ou outras e, bem assim, através da Fundação de Rotary
Internacional e Fundação Rotária Portuguesa;

G) A realização de cursos de extensão em diversas áreas do sa-
ber, nomeadamente, no âmbito das ciências humanas, em regime de
formação recorrente de natureza circum-escolar, gozando da facul-
dade de criar instituições ou organismos próprios destinados à pros-
secução destes objectivos;

H) Prosseguir os demais objectivos definidos pelo Rotary Inter-
nacional.

São órgãos da Associação, a assembleia geral, o conselho direc-
tor e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

21 de Maio de 2002. � A Ajudante, Alice da Conceição
Fernandes Pires Fragoso Armindo. 3000057976

OBSERVATÓRIO DA CONSTRUÇÃO
ASSOCIAÇÃO PARA O ESTUDO DA ECONOMIA NA CONSTRUÇÃO

Certifico que, por escritura de 24 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 60, a fl. 61, do livro n.º 301-M, das notas do 21.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da ajudante principal em exercício,
Maria Fernandes das Dores Costa Dias, em virtude de o lugar de
notário se encontrar vago, foi constituída uma associação, pessoa
colectiva de direito privado, sem fins lucrativos e com autonomia
técnica, administrativa, económica e financeira, abreviadamente
designada por Observatório da Construção.

Exerce a sua actividade em todo o território nacional, podendo
desenvolver actividades de âmbito internacional.

Tem por objecto o estudo, aprofundamento e discussão de todo
e qualquer tema de índole económica, relacionado com o sector da
construção.

Compete, designadamente, ao Observatório da Constru-
ção: acompanhar, em permanência, a evolução da conjuntura,
designadamente a relativa ao sector da construção, ao nível global
e ao nível de cada um dos seus segmentos de actividade (constru-
ção de edifícios residenciais, construção de edifícios não residenciais
e obras de engenharia civil, trabalhar no sentido da melhoria da
informação estatística actualmente existente e relacionada com o
sector da construção; proceder à análise metodológica de novos
indicadores associados à actividade do sector da construção, bem
como ao acompanhamento dos indicadores de curto prazo, discutir
outras questões relevantes no âmbito da economia na construção.

O Observatório da Construção pode filiar-se em organismos na-
cionais, estrangeiros ou internacionais com objectivos afins.

Terá a sua sede na cidade de Lisboa, na Rua do Duque de
Palmela, 25, 6.º, podendo ser transferida para outra localidade do
território nacional.

A Associação durará por tempo indeterminado.
Os associados do Observatório da Construção são fundadores,

efectivos, aderentes ou honorários.
São fundadores os associados outorgantes na escritura de cons-

tituição do Observatório da Construção; são efectivos as associa-
ções empresariais relacionadas com o sector da construção e inte-
ressadas na prossecução de todos os objectivos da Associação; são
aderentes quaisquer pessoas colectivas cuja actividade técnica ou
científica esteja relacionada com o objecto social da Associação; são
associados honorários quaisquer pessoas singulares ou colectivas a
quem venha a ser atribuído tal estatuto de honra, atendendo aos
méritos técnico-científicos ou a acção relevante no âmbito da in-
vestigação científica ou, bem assim, pela colaboração dada ao Ob-
servatório da Construção.

Os associados honorários não estão vinculados ao pagamento de
quotas.

Os associados efectivos e aderentes que se atrasem mais de seis
meses no pagamento das quotas, são automaticamente suspensos dos
seus direitos sociais, retomando-os automaticamente se actualizarem
o pagamento das mesmas, antes de se ter atingido o prazo de um
ano de atraso no pagamento.

É automática e não depende de deliberação da assembleia geral,
a exclusão dos associados aderentes que deixem atrasar em mais de
um ano o pagamento de quotas.

São excluídos da Associação os associados que sejam declara-
dos interditos, falidos, insolventes ou sejam objecto de dissolução;
contribuam pela sua conduta para o descrédito, desprestígio ou pre-
juízo da Associação; desrespeitem os deveres estatutários e regu-
lamentares ou desobedeçam às deliberações legalmente adoptadas
pelos órgãos da Associação.

24 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, em exercício, (As-
sinatura ilegível.) 3000060386

ANFORCE � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FORMADORES
EM CIÊNCIAS EMPRESARIAIS

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 2002, exarada a
fls. 28 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 70-H, do 2.º
Cartório Notarial de Viana do Castelo, foi rectificada a escritura da
associação denominada ANFORCE � Associação Nacional de
Formadores em Ciências Empresariais, com sede na Figueira da
Foz, na Rua do Alto Viso, 50, loja R, na freguesia de São Julião,
do concelho da Figueira da Foz, no sentido de que o artigo 2.º dos
estatutos daquela Associação, passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem a sua sede em Viana do Castelo, funcio-
na na Rua de Aveiro, 61, 2.º, esquerdo, em Viana do Castelo.
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2 � Por deliberação da direcção, podem ser criadas delegações
e núcleos, noutro local do território nacional ou internacional.

Está conforme com o original na parte transcrita e certificada.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Gorete Trindade
Mendes de Magalhães Sousa e Sá. 3000064045

UNIÃO DE CICLISMO DE LEIRIA

Certifico que, por escritura de 10 de Janeiro de 2002, lavrada neste
Cartório Notarial de Competência Especializada de Leiria, iniciada
a fl. 11, no livro de notas para escrituras diversas n.º 23-A, foi cons-
tituída uma associação com a denominação União de Ciclismo de
Leiria, com sede provisória na Rua da Moura, no lugar de Vale
Sepal, freguesia de Pousos, concelho de Leiria, tem como objecto
social apoiar e promover actividades no âmbito da modalidade
desportiva de ciclismo.

Tem as seguintes categorias de sócios: efectivos, iniciados, be-
neméritos e honorários.

Aceitam-se como sócios todas as pessoas, nacionais e estrangei-
ras, que estejam de acordo com os objectivos da Associação.

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

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

A direcção é composta por sete membros: um presidente, um vice-
-presidente, um coordenador técnico, um treinador de ciclismo, um
secretário, um tesoureiro e um coordenador de relações públicas.

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

Está conforme.

10 de Janeiro de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Isabel
Carreira Matias. 3000006784

ATLÉTICO FUTSAL CLUBE DE VISEU

Certifico que, por escritura de 20 de Junho corrente, exarada de
fl. 73 a fl. 74, do livro de notas n.º 359 H, do 2.º Cartório Notarial
de Viseu, a cargo do notário, licenciado Sebastião Marques
Antunes, foi constituída uma associação com a denominação Atlé-
tico Futsal Clube de Viseu, com sede na Quinta Africana, lote 11,
no lugar da Póvoa, freguesia de Abravezes, concelho de Viseu que
tem por objecto a actividade desportiva e cultural (futsal e outras).

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000063865

ANDAR � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE DOENTES
COM ARTRITE REUMATÓIDE

Certifico que, por escritura de 23 de Novembro de 2001, no 22.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária Maria Isabel Rito
Buco, lavrada a fls. 18 e seguintes, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 136-D, deste Cartório, foram alterados de acordo
com o deliberado em assembleia geral de 14 de Julho de 2001, os
estatutos da referida associação, quanto ao n.º 3 do artigo 18.º, n.º 1 do
artigo 19.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

3 � A assembleia geral extraordinária reunirá quando convocada
pelo presidente da mesa da assembleia geral, por sua iniciativa, a
pedido da direcção ou do conselho fiscal ou a requerimento de, pelo
menos, 15 dos associados efectivos em pleno gozo dos seus direi-
tos. A assembleia geral extraordinária reunirá igualmente quando
haja pedido de recurso por parte dos associados efectivos, abran-
gidos por sanções de suspensão ou de exclusão, conforme o pre-
visto no n.º 9 do artigo 9.º deste estatutos.

ARTIGO 19.º

1 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da mesa
da assembleia geral e sê-lo-á com a antecedência de 15 dias.

Está conforme.

23 de Novembro de 2001. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000006867

BASKET ALMADA CLUBE

Certifico que, por escritura do dia 22 de Maio do ano de 2002,
lavrada de fl. 70 a fl. 71, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 28-M, do 2.º Cartório Notarial de Almada, a cargo da notária,
licenciada Maria Luísa Vieira Elvas da Silva, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, com sede no Clube
Recreativo do Feijó, na Rua do Clube Recreativo do Feijó, Feijó,
freguesia de Feijó, concelho de Almada.

A Associação tem por objectivos: a finalidade da promoção do
desporto, competições desportivas e actividades de formação.

A admissão de sócios:
1 � Podem ser membros da Associação todas as pessoas singu-

lares que estejam interessadas na concretização dos objectivos atrás
enunciados.

2 � Existem três categorias de associados: ordinários, extraordi-
nários, e de mérito.

Estes associados serão admitidos em assembleia geral.
A direcção é composta por: um presidente, e quatro vice-presi-

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

recção.

Está conforme.

22 de Maio de 2002. � A Ajudante, Adélia Maria Rodrigues
Peixe Quintãs. 3000060414

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
DA BAIXA DE SÃO PEDRO DE SINES

Certifico que, no dia 24 de Junho de 2002, foi lavrada neste
Cartório Notarial de Sines, a fls. 139 e seguintes do livro de notas
para escrituras diversas n.º 35-D, uma escritura de constituição de
associação denominada Associação de Moradores da Baixa de São
Pedro de Sines, sem fins lucrativos, constituída por tempo
indeterminado, com sede na Rua de Bento Gonçalves, na fregue-
sia e concelho de Sines.

O objecto da associação consiste:
Defesa e protecção dos interesses dos seus moradores;
Facultar e desenvolver a prática de actividades culturais,

desportivas e outras que se julguem de interesse;
Fomentar e desenvolver acções que permitam recrear e elevar de

nível, a educação e cultura dos seus associados.
Constituem receitas da Associação:
Produtos das quotas da Associação;
Os subsídios concedidos por entidades públicas e privadas;
Os legados e doações que lhes sejam efectuados;
As receitas do bar;
Aos produtos de festas, de subscrições e de outras iniciativas a

levar a efeito pela Associação.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, direcção; conse-

lho fiscal.

Está conforme.

24 de Junho de 2002. � A Notária, Cristina Maria da Cunha
Silva Gomes. 3000063652

CLUBE DESPORTIVO DA PÓVOA DOS CHÕES

Certifico que, por escritura pública, outorgada em 6 de Maio de
2002, neste Cartório Notarial de Vale de Cambra, lavrada a partir de
fl. 63, do livro de notas para escrituras diversas n.º 64-E, foi consti-
tuída a associação denominada Clube Desportivo da Póvoa dos
Chões, com duração por tempo indeterminado, a contar da data da
sua constituição e com sede no lugar de Póvoa dos Chões, freguesia
de Cepelos, concelho de Vale de Cambra, tem por fim e como
objecto: iniciativas culturais, desportivas, recreativas, sociais, lúdicas,
organização de feiras, festas e protecção do meio ambiente.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Ajudante, Elizabete da Conceição Oli-
veira Coelho. 3000055146

CLUB DE CAÇADORES E PESCADORES CERCA E PILHA

Certifico que, por escritura de 10 de Julho de 2002, lavrada de
fl. 43 a fl. 44 do livro de notas para escrituras diversas n.º 25-C, do
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Cartório Notarial de Viana do Alentejo, a cargo da notária Carla
Cristina Marques Santos Costa Gonçalves, foi constituída uma as-
sociação com denominação em epígrafe, com sede na Rua do Co-
mércio, 1, freguesia de Senhora da Saúde, concelho de Évora. A
Associação tem por objecto social as actividades de exercício
cinegético e piscícola. Os associados da Associação são os sócios
caçadores e os sócios pescadores, sujeitos a uma jóia inicial de
5 euros e uma quota mensal de 1 euros. São órgãos da associação,
eleitos por mandatos de três anos: a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal. O presidente da direcção representa a Associa-
ção em juízo e fora dele.

Está conforme.

12 de Julho de 2002. � A Notária, Carla Cristina Marques San-
tos Costa Gonçalves. 1000108440

JUNTA DE AGRICULTORES DO REGADIO DO FAVAL

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Oleiros, em 24 de Junho de 2002, lavrada com início a fl. 22, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 43-D, a cargo do notá-
rio, Manuel António Gomes Domingues de Andrade, foi constitu-
ída uma associação sem fins lucrativos.

A Associação adopta a denominação de Junta de Agricultores do
Regadio do Faval, tem a sua sede no lugar de Faval, freguesia de
Troviscal, concelho de Sertã.

Está conforme o original.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Graça Antunes Lou-
renço Henriques. 1000094120

COMISSÃO DE FESTAS DE ARANHAS

Certifico que, por escritura de 18 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 80 a fl. 81 do livro de notas para escrituras diversas n.º 180-A,
do Cartório Notarial de Odivelas, a cargo da notária, licenciada
Maria Isabel Martins Nunes Tiago, foi constituída uma associação
sem fins lucrativos com a denominação em epígrafe, com sede na
Rua do Espírito Santo, 1, Edifício da Junta de Freguesia de Ara-
nhas, freguesia de Aranhas, concelho de Penamacor, constando dos
respectivos estatutos que:

A sua duração é por tempo indeterminado.
Tem por objecto: a organização das festas tradicionais da freguesia

de Aranhas, nomeadamente a de Nossa Senhora do Bom Sucesso;
Nossa Senhora da Penha; Espírito Santo e Ramo, promovendo os even-
tos religiosos, culturais, recreativos e desportivos ligados àquelas.

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

18 de Junho de 2002. � A Notária, Maria Isabel Martins Nunes
Tiago. 3000063513

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA ARTISTAS
DE CELORICO DE BASTO

Certifico que por escritura outorgada em 16 de Maio do ano de
2002, exarada a fls. 122 e seguintes do livro de escrituras diversas
n.º 292-B, deste 1.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída uma
associação denominada Associação Cultural e Recreativa Artistas
de Celorico de Basto, com sede na freguesia de Britelo, concelho
de Celorico de Basto.

Está conforme.

16 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000057998

LAF � LIGA DOS AMIGOS DO FREIXIAL

Constituição de associação

Certifico que por escritura de hoje exarada a fl. 66 do livro de
notas n.º 292-B, deste Cartório Notarial do Fundão, a cargo do
notário licenciado Agostinho Miguel Corte, foi constituída uma
associação com duração por tempo indeterminado, para ter sede na
Rua da Estrada N.º 10, Freixial, freguesia do Telhado, concelho do
Fundão que se vai denominar LAF � Liga dos Amigos do Freixial,

e vai ter por objecto, promover e desenvolver actividades dentro dos
seguintes campos; cultural, artístico, recreativo, desportivo, social,
agrícola, ambiental, florestal, urbanístico, de referir que vai fun-
cionar sem fins lucrativos. Contribuir e concorrer através das suas
receitas e por todos os meios ao seu alcance, para o progresso e
engrandecimento da localidade.

Está conforme ao original.

14 de Maio de 2002. � O Notário, Agostinho Miguel Corte.
3000056830

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES E PROPRIETÁRIOS
DE CAVALOS DE CORRIDA DE PASSO TRAVADO

Certifico que, por escritura de 27 de Junho de 2002, exarada de
fl. 51 a fls. 51 v.º, do livro n.º 149-G, do Cartório Notarial de Vila
Real, a cargo da notária licenciada Maria José da Silva Lima, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede no Largo do Dr. Henrique Botelho, Centro Comercial Aveni-
da, loja 15, freguesia de São Dinis, concelho de Vila Real, sem fins
lucrativos, tendo como objecto a organização de corridas de cava-
los de passo travado.

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

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

Está conforme.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000064183

ASSOCIAÇÃO CULTURAL FUTEBOL VETERANOS
DE CAMPANHÃ

Certifico que, por escritura lavrada em 28 de Junho de 2002, exarada
de fl. 147, do livro de notas para escrituras diversas n.º 43-B, do 4.º
Cartório Notarial do Porto, foi constituída a associação em epígrafe que,
entre outras, fica a regular-se pelas cláusulas seguintes:

Denominação: Associação Cultural Futebol Veteranos de
Campanhã.

Sede: Bairro de São João de Deus, Rua A, bloco 1-2, ent. 116-130,
caves 110 a 124, freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

Objecto: prática de futebol de indivíduos com idade superior a
30 anos (veteranos), planificação, coordenação de actividades no
âmbito da promoção e realização de eventos desportivos e culturais,
intercâmbios e parcerias com associações nacionais e estrangeiras.

Há entre os membros da Associação quatro categorias de asso-
ciados:

Fundadores � as pessoas que participem no acto da escritura
pública e, as que tenham participado activamente na concepção e
realização dos trabalhos prévios para a sua concretização. Esta dis-
tinção será reconhecida na primeira reunião da assembleia geral da
Associação. Participarão sempre dos órgãos sociais da Associação,
tornando-se membros efectivos.

Efectivos � as pessoas que peçam a sua inscrição como tal e que
aceitem contribuir para o desenvolvimento e implementação dos fins
da Associação.

Honorários � as pessoas e colectividades que, dignos de tal
honra, sob proposta fundamentada da direcção, venham a ser dis-
tinguidos pela assembleia geral.

Beneméritos � as pessoas e organizações que, através de servi-
ços ou donativos, dêem contribuição especialmente relevante, para
a realização dos fins da instituição, como tal reconhecida e procla-
mada pela assembleia geral.

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

28 de Junho de 2002. � A Ajudante, Carolina Maria Marques
da Rocha Ruas. 3000064042

CLUBE DE CAMPISMO DO PORTO

Rectificação parcial de estatutos

Certifico que por escritura outorgada neste Cartório Notarial de
São João da Madeira, a cargo da notária, Maria Adelaide Esteves
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Gonçalves, em 28 de Maio do ano de 2002, lavrada a partir de
fl. 106 do livro de notas n.º 483-D, foram rectificados os estatutos
da associação com a denominação em epígrafe, com sede à Rua de
D. Manuel II, 30, freguesia de Miragaia, cidade e concelho do
Porto, dando nova redacção ao artigo 17.º, n.º 1, o qual passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 17.º

1 � As reuniões da assembleia geral são convocadas com, pelo
menos, oito dias de antecedência, por aviso postal, no órgão infor-
mativo oficial do Clube e em órgão de imprensa escrita de âmbito
nacional, mencionando-se claramente, no aviso convocatório, a res-
pectiva ordem de trabalhos.

Está conforme o original.

29 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Aurora de Carva-
lho Soares Leite da Silva. 3000059301

ASSOCIAÇÃO PROTECTORA AMIGOS DO MAÇÃS (APAM)

Certifico que foi exarada, hoje, neste Cartório Notarial de
Bragança, a fls. 29 e seguintes, do livro de notas para escrituras
diversas n.º 30-F, uma escritura de alteração de estatutos da associa-
ção, denominada Associação Protectora Amigos do Maçãs, com sede
na freguesia de Quintanilha, concelho de Bragança, número de iden-
tificação de pessoa colectiva 503076376, pela qual alteram o artigo 1.º
dos estatutos, o qual passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A Associação adopta a denominação Associação Protecto-
ra Amigos do Maçãs (APAM), e tem a sua sede na freguesia de
Quintanilha, do concelho de Bragança e é constituída por tempo
indeterminado.

2 � A Associação tem por objecto a defesa do meio ambiente,
em geral, em particular, a defesa da bacia hidrográfica do Rio
Maçãs. Promoção do desporto e cultura.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Dulce Maria
Moreira de Sousa. 3000061525

ASSOCIAÇÃO OLHO MEIRINHO

Certifico que, por escritura outorgada em 23 de Maio de 2002,
exarada de fl. 42 a fl. 42 v.º, do livro de notas n.º 675-D, do 2.º
Cartório Notarial de Barcelos, a cargo da notária Aida Manuela
Rocha de Sousa, foi rectificada a escritura de constituição da As-
sociação com a denominação em epígrafe, quanto ao artigo 1.º

ARTIGO 1.º

A sua sede é no lugar da Igreja, freguesia de Fragoso, concelho
de Barcelos.

e quanto ao artigo 10.º, n.º 2

ARTIGO 10.º

2 � A sua dissolução só pode ser deliberada em assembleia geral
mediante voto favorável de três quartos dos associados.

Está conforme com o original.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000063844

ASSOCIAÇÃO OLHO MEIRINHO

Certifico que, por escritura outorgada em 24 de Janeiro do ano
em curso, exarada a fls. 51 e seguintes, do livro de notas para es-
crituras diversas n.º 660-D, do 2.º Cartório Notarial de Barcelos, a
cargo da notária, licenciada Aida Manuela Rocha de Sousa, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede na freguesia de Fragoso, concelho de Barcelos que tem como
objecto promover e desenvolver actividades culturais, recreativas e
desportivas; promover o desenvolvimento rural e a defesa do meio
ambiente; promover o empreendimento dos interesses locais em
estreita colaboração com a autarquia local e outras entidades; e

promover actividades do âmbito da solidariedade social; são órgãos
da Associação a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000014733

ASSOCIAÇÃO DO MOVIMENTO DO TÊXTIL E DO VESTUÁRIO

Certifico que, por escritura de 18 de Dezembro de 2001, lavrada
de fl. 84 a fls. 84 v.º, do livro de escrituras diversas n.º 165-F, do
2.º Cartório Notarial de Vila Nova de Famalicão, a cargo da notária,
licenciada Maria da Conceição de Sousa Leite, foram alterados
totalmente os estatutos da associação com a denominação em
epígrafe, a qual passou a denominar-se MTV � Movimento
Associativo do Têxtil e do Vestuário, tem a sua sede no Edifício
do Citeve, Rua de Fernando Mesquita, 2785, freguesia e concelho
de Vila Nova de Famalicão e cujo objecto consiste em promover e
defender os interesses gerais das indústrias têxteis e do vestuário,
consideradas como conjunto complexo e diversificado ou fileira de
actividades de investigação, concepção, fabricação, acabamento e
distribuição de bens e serviços, em todos os domínios relevantes.

Está conforme e confere com o original, na parte transcrita.

18 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Gonçalves Pinheiro Santos. 3000002031

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES E PESCADORES
DOS AMIGOS DA MOITA DO GANHO

Certifico que, por escritura de 23 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 132 a fl. 133, do livro de notas para escrituras diversas n.º 39-D,
do Cartório Notarial de Aljustrel, foi constituída uma associação
denominada Associação de Caçadores e Pescadores dos Amigos da
Moita do Ganho, tem a sua sede na Estrada Municipal Norte, Ba-
rão de São Miguel, na freguesia de Barão de São Miguel, conce-
lho de Vila do Bispo, a qual tem por objecto: contribuir para a
formação dos caçadores e pescadores; contribuir para o fomento dos
recursos cinegéticos e agrícolas e usufruto ordenado dos mesmos;
organizar actividades de índole recreativa que prossigam os fins de
formação e participação dos seus associados; representar os inte-
resses dos seus associados.

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

Está conforme.

23 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria da Graça de Assun-
ção Brito Belchior. 3000059759

IGREJA EVANGÉLICA BAPTISTA DE ARRIFANA

Certifico que, por escritura de 6 de Maio de 2002, lavrada a
fls. 57 e seguintes, do livro n.º 298-F das notas, do 23.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo do notário interino, licenciado João José
Gonçalves Antunes Afonso, foi constituída uma associação, com a
denominação em epígrafe, cuja sede é na Rua de 25 de Abril, 61,
Arrifana, freguesia de Manique do Intendente, concelho de
Azambuja, durará por tempo indeterminado, e tem por objecto pres-
tar culto a Deus, segundo os ensinamentos das sagradas escrituras;
instruir os seus membros na religião cristã evangélica; difundir o
evangelho de Cristo, nomeadamente através de conferências públi-
cas, serviços religiosos, campos de férias, publicação e distribuição
de livros, jornais e folhetos; estabelecer em qualquer parte do país
congregações cristãs evangélicas; promover a solidariedade social
através de acções de beneficência, assistência humanitária, distribui-
ção de roupa, medicamentos e outros bens a populações carenciadas,
apoiando a integração social e comunitária das famílias.

Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, condi-
ções de admissão e exclusão, constarão de um regulamento inter-
no, cuja aprovação e alteração são da exclusiva competência da
assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Helena Maria
Martins Gonçalves Pires. 3000056791
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ARFO � ASSOCIAÇÃO CULTURAL, RECREATIVA
E SOCIAL DE FERRARIAS E OUTEIRO

Certifico, narrativamente, que por escritura de 24 de Junho de
2002, lavrada a fls. 85 e seguintes, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 176-F, do 1.º Cartório Notarial de Castelo Branco,
a cargo da notária licenciada Ana Paula Lopes Alcobia, foram al-
terados os estatutos da Associação com a denominação em epígrafe,
com sede no lugar de Ferrarias, na freguesia de Santo André das
Tojeiras, concelho de Castelo Branco, no que respeita ao artigo 2.º
dos estatutos, o qual fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A Associação tem por finalidade a promoção de actividades culturais,
recreativas e desportivas para os seus associados, assim como activida-
des de acção social sem alojamento dirigidas às pessoas dos lugares de
Ferrarias e Outeiro que demonstrem grandes necessidades de apoio.

São objectivos da Associação: a promoção de iniciativas
conducentes à valorização cultural, recreativa, desportiva e social
dos seus associados; o empenho na criação de condições para ocu-
pação salutar dos tempos livres dos jovens e associados; a defesa
do ambiente e do património local e regional; a preservação da
cultura e tradições populares; o desenvolvimento de actividades de
caça e pesca; a promoção de actividades recreativas e formativas
dos caçadores, contribuindo para o fomento dos recursos cinegéticos
e para a prática ordenada e melhoria do exercício da caça; fomen-
tar e zelar pelo cumprimento das normas legais sobre a caça; pro-
mover e apoiar cursos ou outras acções de formação tendentes à
apresentação dos candidatos associados a exames para obtenção de
carta de caçador; promover ou apoiar cursos ou outras acções de
formação ou reciclagem sobre a gestão de zonas de caça e conser-
vação da fauna e dos seus habitats; procurar harmonizar os inte-
resses dos caçadores com os proprietários, agricultores, produtores
florestais ou outros cidadãos interessados na conservação da fauna,
preconizando as acções que para o efeito tenham por conveniente;
criação de espaços de lazer nos termos da associação; prestar apoio
social aos associados e pessoas dos lugares de Ferrarias e Outeiro
que se encontrem em condições muito carenciadas.

Está conforme o original.

27 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Alice Manuela
Baptista Gonçalves Silva Martins. 3000063537

ASSOCIAÇÃO DE COLECCIONISMO TIRSENSE

Certifico que por escritura lavrada aos 13 de Junho do ano em
curso, exarada de fl. 138 a fl. 139 v.º do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 242-E, deste Cartório Notarial de Santo Tirso, foi
constituída uma associação designada por Associação de Colec-
cionismo Tirsense, com sede na Rua das Acácias, freguesia e con-
celho de Santo Tirso, sem fins lucrativos e que tem por objecto a
divulgação e promoção do coleccionismo, feiras de trocas, exposi-
ções e congressos.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, Avelino de Jesus Ribeiro
Lopes Machado. 3000061803

ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS E ACÇÃO SOCIAL
DE VILA SOEIRO

Certifico que por escritura de 25 de Junho de 2002, lavrada nes-
te Cartório a partir de fl. 9 do livro respectivo de notas para escri-
turas diversas n.º 242-G, deste Cartório Notarial da Guarda, foi
constituída uma associação com a denominação em epígrafe, com
sede na freguesia de Vila Soeiro, concelho da Guarda, e tem por
objecto: centro de dia, creche, jardim-de-infância, lar da 3.ª idade,
apoio domiciliário, acções culturais, promoção do património arqui-
tectónico e acção social.

25 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000064048

OS QUATRO CANTOS DO CISNE � ASSOCIAÇÃO
PARA O DESENVOLVIMENTO DA PEREIRA

Certifico que, por escritura de 27 de Junho do corrente ano,
exarada de fl. 97 v.º a fl. 98 do livro de notas para escrituras diversas

n.º 206-B, deste Cartório Notarial do Entroncamento, a cargo do
notário licenciado Manuel José Marques Montargil, foi rectificada
a escritura de alteração de estatutos da Associação Os Quatro Can-
tos do Cisne � Associação para o Desenvolvimento da Pereira, com
sede em Pereira, freguesia de Santa Margarida da Coutada, conce-
lho de Constância, exarada a fl. 84 do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 194-A deste Cartório ratificando o artigo 32.º dos
estatutos, no tocante às deliberações sobre a dissolução da Asso-
ciação, aos quais sé serão válidas se obtiverem pelo menos três
quartos dos votos de todos os associados.

Está conforme.

2 de Julho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Nunes Pimenta. 3000064188

FUTEBOL CLUBE TEIXEIRENSE
Sede: Lugar de Teixeira de Baixo, freguesia de Teixeira,

concelho de Seia

Certifico que, por escritura exarada no dia 12 de Abril de 2002,
a fl. 27 do livro de notas para escrituras diversas n.º 79-D, do Car-
tório Notarial de Seia, a cargo do notário, Luciano Amaral Dias,
foi constituída uma associação com a denominação em epígrafe.

O seu objecto consiste em fomentar, desenvolver e promover
actividades desportivas, recreativas e culturais.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma quota mensal e
de uma jóia inicial, cujos montantes serão fixados por deliberação
da assembleia geral.

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

No que estes estatutos sejam omissos regem as disposições le-
gais aplicáveis, nomeadamente, os artigos 170.º a 184.º do Código
Civil, e o Regulamento Interno, cuja aprovação e alterações são da
competência da assembleia geral, bem como as deliberações desta.

Está conforme o original.

12 de Abril de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
3000047647

ARCÁDIA � ASSOCIAÇÃO PARA A ORGANIZAÇÃO
DA FEIRA DO LIVRO DE COIMBRA

Certifico que se rectificada a data da escritura da associação
denominada ARCÁDIA � Associação para a Organização da Fei-
ra do Livro de Coimbra, com sede na Rua da Sofia, 76, 1.º, lado
esquerdo em Coimbra, exarada neste 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a fls. 138 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 708-B, publicada no Diário da República, 3.ª série, de
15 de Maio de 2002, que foi constituída em 20 de Março de 2002 e
não como por lapso foi indicado.

9 de Julho de 2002. � A Ajudante, Graça de Jesus Loureiro.
1000107430

ASSOCIAÇÃO OP � COMPANHIA PORTUGUESA DE ÓPERA

Certifico que, no dia 27 do corrente mês de Março, de fl. 42 a
fl. 43 do livro de notas para escrituras diversas n.º 431-H do 6.º Car-
tório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José Joaquim
de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura de consti-
tuição de um associação, donde, além do mais, consta o seguinte:

Denominação

A designação supra-epigrafada.

Sede

A sede da associação é em Lisboa, na Rua de São José, 234, 1.º,
freguesia de São José.

Duração

A duração da associação é por tempo indeterminado.

Objecto

A associação tem como fins produzir e promover actividades
culturais e recreativas, próprias ou com o apoio de pessoas e enti-
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dades públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, divulgando as
novas tecnologias nas artes de espectáculo e contribuindo para o
desenvolvimento de novos intérpretes e públicos com uma compo-
nente pedagógica e profissional.

Admissão de associados

Podem ser associados todos os indivíduos propostos para o efei-
to e admitidos como tal pela direcção em exercício.

Exclusão de associados

1 � Incorrem na pena expulsão, depois de ouvidos os associa-
dos, os que:

a) Prejudiquem a associação ou que não acatem os estatutos,
regulamentos e deliberações da assembleia geral ou da direcção;

b) Pratiquem actos que possam prejudicar o bom nome da asso-
ciação.

2 � Para efeitos do presente artigo, a assembleia geral delibe-
rará sobre proposta da direcção.

Está conforme o original.

27 de Março de 2002. � O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho. 3000045535

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SUBEMPREITEIROS
DAS OBRAS PÚBLICAS E CONSTRUÇÃO CIVIL

Certifico que, por escritura de 28 de Maio de 2002, exarada a
fls. 31 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 312-H
do Cartório Notarial de Queluz, a cargo do notário interino licen-
ciado Nuno Manuel Santos Louro, foi constituída uma associação
com a denominação em epígrafe, da qual consta o seguinte:

Denominação

Associação Nacional dos Subempreiteiros das Obras Públicas e
Construção civil.

Duração

Por tempo indeterminado.

Sede

Rua de Elias Garcia, Centro Comercial Babilónia, 362-D, bloco
B, 8.º piso, sala 6, freguesia de Venteira, concelho de Amadora.

Fins

Organizar, informar e proteger os empreiteiros e subempreiteiros
de construção civil no âmbito das finanças, segurança social, Mi-
nistério do Trabalho em relação aos seus empregados, as empresas
que prestam serviço.

Admissão

Podem solicitar a sua admissão como associados todos os indi-
víduos de ambos os sexos e de qualquer nacionalidade que satisfa-
çam os condicionalismos previstos no Regulamento Geral Interno.

Está conforme o original.

28 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000059666

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA E. B. 2,3/S DO PROFESSOR JOÃO FERNANDES

PRATAS DE SAMORA CORREIA

Estatutos rectificados

CAPÍTULO I

Constituição, objectivo, designação e fins

ARTIGO 1.º

Os pais e encarregados de educação da Escola E. B. 2,3/S do
Professor João Fernandes Pratas de Samora Correia, reconhecendo
como verdadeiramente importante imprescindível a existência de
uma entidade que os representasse, constituíram-se em associação
e fundaram a Associação de Pais e Encarregados de Educação dos

Alunos da Escola E. B. 2,3/S do Professor João Fernandes Pratas
de Samora Correia, sendo a inscrição facultativa com duração ili-
mitada, com sede em instalações cedidas pela Escola, ou em outro
local por decisão da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

À Associação compete: difundir a actividade escolar, associativa
e outras afins, no sentido de se obter forte elo que ligue por mútuos
os alunos, a Escola, a família e outros interessados em colaborar;
desenvolver a comunidade onde está inserida, acções morais, cívi-
cas, culturais, sociais, económicas, desportivas, turísticas e coope-
rativas.

CAPÍTULO II

Dos sócios

ARTIGO 3.º

Os pais e encarregados de educação que se inscreverem nesta
associação e designados por sócios efectivos, são os únicos a quem
compete gerir e decidir dos destinos da mesma, devendo criar-se a
qualidade de sócio auxiliar para pessoa singular ou colectiva e en-
tidade que queira contribuir voluntariamente para a Associação,
situações definidas em regulamento interno.

§ 1.º Os sócios efectivos são os únicos eleitores e elegíveis para
os cargos directivos, os quais são exercidos gratuitamente.

§ 2.º Podem associar-se todos os indivíduos, colectividades e
entidades, que se inscrevam e aceitem os estatutos e regulamentos.
Os associados podem exonerar-se a qualquer momento, desde que
liquidem as suas dívidas para com a associação, até à data da exo-
neração, só podendo ser excluídos por falta grave, apreciada pela
direcção e após ratificação na primeira reunião da assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos corpos gerentes

ARTIGO 4.º

Os corpos gerentes são:
Assembleia geral � órgão soberano da Associação, constituído

por todos os sócios no pleno gozo dos seus direitos.
Direcção geral � órgão executivo.
Conselho fiscal � órgão fiscalizador da associação.

CAPÍTULO IV

Das disposições gerais

ARTIGO 5.º

Esta associação tem personalidade jurídica, gestão própria, auto-
nomia administrativa e financeira, regendo-se pelos presente esta-
tutos, regulamento interno e demais legislação em vigor.

ARTIGO 6.º

Esta associação pode filiar-se em organizações afins que, pelos
seu carácter e âmbito, posam contribuir para a sua projecção e
dinamização, tendo sempre em vista os artigos 1.º e 2.º dos presen-
tes estatutos.

ARTIGO 7.º

Esta associação dissolver-se-á quando nisso concordarem três
quartos dos seus sócios efectivos, nos seus plenos direitos, em
assembleia geral para tal convocada, satisfeitas as dívidas à data ou
assegurado o pagamento.

O património remanescente terá o destino que a assembleia ge-
ral determinar, elegendo para o efeito uma comissão liquidatária de
entre os presentes.

ARTIGO 8.º

Os presentes estatutos entram imediatamente em vigor com
efectivação desta escritura, constituindo-se a Comissão Organiza-
dora Eleitoral, para que até ao presente convoque a assembleia geral
e se proceda à eleição dos corpos gerentes.

ARTIGO 9.º

No que estes estatutos sejam omissos, rege a lei em vigor à data
e pelo regulamento geral interno, cuja aprovação e alteração são da
competência da assembleia geral.

Conforme o original.

11 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065452
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GRUPO MOTARD DO CONVENTO

Certifico que por escritura de 25 de Junho corrente, exarada a
fl. 132, do livro de notas para escrituras diversas n.º 92-J deste
Cartório Notarial da Moita, a cargo do notário, Mário Salvador
Nunes, foi constituída uma associação com a denominação em
epígrafe e com sede na Rua da Sociedade, 322, freguesia de São
Francisco, concelho de Alcochete, sem fins lucrativos, com dura-
ção ilimitada, tendo por objecto a prática desportiva de motard,
promoção e divulgação cultural e recreativa.

Podem ser membros da associação, além dos sócios fundadores,
todos aqueles que respeitem os estatutos e serão distribuídos pelas
seguintes categorias: 

Efectivos � os associados maiores de 18 anos.
Extraordinários � os associados com idade inferior a 18 anos.
Honorários � os associados a quem a assembleia geral, por pro-

posta da direcção, confira os respectivos títulos em reconhecimen-
to de serviços prestados ou donativos relevantes atribuídos ao Grupo
Motard do Convento.

Fundadores � os membros da comissão instaladora que inicia-
ram o processo de legalização do Grupo Motard do Convento, bem
como a sua fundação.

Ausentes � os que por motivos pessoais devidamente justifica-
dos, tenham as quotas em atraso durante, pelo menos, três meses.

Excluídos � os que após análise da direcção se enquadrem no
artigo X dos estatutos.

Readmissão:
O sócio expulso só poderá ser readmitido desde que a assembleia

geral, convocada especialmente para esse fim, o resolva em escru-
tínio secreto, por maioria de quatro/quintos dos votantes.

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

Constituem fundos da Associação:
O produto de quotas, jóias e venda de exemplares do regulamen-

to, emblemas, logotipos e de todos os objectos temáticos relacio-
nados com a associação ou o motociclismo em geral; rendimento
proveniente de actividades promovidas; e subsídios e quaisquer
donativos que lhe sejam atribuídos.

A extinção da associação só é possível quando se esgotarem to-
dos os recurso e alternativas e assim for deliberado em assembleia
geral.

Está conforme.

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Leopoldina da Conceição
de Sousa Maia. 3000065464

ASSOCIAÇÃO DOS CRENTES EVANGÉLICOS GUINEENSES
EM PORTUGAL

Certifico que por escritura lavrada neste 11.º Cartório Notarial de
Lisboa, a cargo do notário, licenciado David José Leandro Duarte Ri-
beiro, no dia 29 de Abril de 2002, de fl. 69 a fl. 70 v.º, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 459-D, foi constituída por tempo
indeterminado a contar daquele dia 29, uma associação sem fins lucra-
tivos, que adoptou a denominação em epígrafe, com sede na Rua de
Alfredo Roque Gameiro, 7, 1.º, frente, freguesia e concelho de Odivelas.

Que a associação tem por objecto:
1 � Desenvolver o apoio aos crentes evangélicos guineenses e

outras comunidades em Portugal:
a) Integração dos crentes imigrantes;
b) Acompanhamento e reintegração social dos crentes recém

chegados da Guiné para tratamento médico e outros fins;
c) Promover os encontros de Adoração a Deus e confraterniza-

ção entre os sócios, familiares e amigos da ACEGP;
d) Apoiar o estudo da Bíblia Sagrada e a educação em todos os

graus;
e) Visitar estabelecimentos hospitalares, prisionais e domésticos;
f) Cooperar com outras entidades com o mesmo fim ou com

objectivos similares;
g) Ajudar os obreiros carenciados;
h) Apoiar a evangelização;
i) Atender e apoiar os pobres, enfermos, carenciados, órfãos,

idosos, desamparados e toxicodependentes.
2 � A associação exercerá a sai actividade em todo o território

nacional.

Conferida, vai conforme.

29 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Crisálida Costa
Rodrigues Manta. 3000056723

ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
DO ALTO TÂMEGA (ADRAT)

Certifico que por escritura outorgada hoje, neste Cartório Notarial
de Chaves, no livro de notas para escrituras diversas n.º 421-C,
foram alterados os estatutos da associação denominada Associação
de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT), com
sede no Terreiro da Cavalaria, freguesia e concelho de Chaves, tem
por objecto promover, participar e coordenar acções para o desen-
volvimento integrado da região do Alto Tâmega, designadamente
no âmbito das actividades directamente ligadas com a criação de
emprego, e fixação de população na Região do Alto Tâmega.

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 Maio de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição Cruz
Esteves do Rego. 3000056823

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE ARAVIA

Certifico que por escritura desta data, lavrada a fl. 8 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 76-I, deste 2.º Cartório Notarial de
Tomar, foi constituída uma associação denominada Associação de
Caçadores de Aravia, que tem a sua sede na Herdade de Aravia,
freguesia de Casa Branca, concelho de Sousel, distrito de Portalegre,
cujo objecto é o seguinte:

Fomento, ordenamento e exploração da caça, administração de
zonas de caça e promoção de actividades recreativas, culturais e
desportivas entre os associados visando sempre a protecção, con-
servação e fomento da fauna cinegética e uma racional administra-
ção da caça.

16 de Janeiro de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António
Antunes Alcobia Galinha. 3000013484

AAP � ASSOCIAÇÃO AUTOMÓVEL DO PRADO

Certifico que por escritura de 12 de Junho de 2002, exarada de
fl. 75 a fl. 75 v.º do livro de notas para escrituras diversas n.º 30-A
deste 3.º Cartório Notarial de Braga, a cargo da notária licenciada
Maria Natália Almeida Baptista de Lemos, foi constituída uma as-
sociação, cujos termos são os seguintes:

Denominação � AAP � Associação Automóvel de Prado.
Sede social � lugar do Bom Sucesso, Rua 5, 25, freguesia de

vila de Prado, concelho de Vila Verde.
Fins � promover o desporto automóvel e o convívio dos prati-

cantes e seus associados.
Duração � indeterminada.
Condições essenciais para admissão, exoneração e exclusão de

associados � serão admitidos como sócios os indivíduos maiores
que pratiquem o desporto automóvel e utilizem com regularidade
os meios proporcionados pela associação.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Ana Maria Tra-
vessa Monteiro. 3000060503

VESPA CLUBE DE VILA REAL

Certifico que por escritura de 14 de Junho de 2002, exarada de
fl. 91 a fl. 91 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 146-G,
do Cartório Notarial de Vila Real, a cargo da notária, licenciada
Maria José da Silva Lima, foi constituída uma associação com a
denominação em epígrafe, com sede na Rua de São Mamede, fre-
guesia de Nossa Senhora da Conceição, concelho de Vila Real, sem
fins lucrativos, tendo como objecto a promoção de passeios, con-
vívios e concentrações, sem intuitos competitivos, prosseguindo
assim a promoção cultural e recreativa dos seus associados.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial e de
uma quota mensal, ambas a estabelecer em assembleia geral.

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

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante, Lila Gomes. 3000061522
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IGREJA EVANGÉLICA DEUS FORTE

Certifico que por escritura de 7 de Junho de 2002, lavrada de fl. 49 a
fl. 49 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 303-M, do 21.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da ajudante principal, em exer-
cício, Maria Fernandes das Dores Costa Dias, em virtude de o lu-
gar de notário se encontrar vago, foram alterados parcialmente os
estatutos desta Associação quanto ao seu artigo 1.º, em virtude da
mudança da sede social dentro do mesmo concelho e artigo 5.º,
n.º 1.

Compete-nos extratar o artigo 1.º

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação Religiosa sem fins lucrativos que se rege pelos seus
estatutos denomina-se Igreja Evangélica Deus Forte, e tem a sua
sede na Rua de Diu, 11, 2860 Alhos Vedros, freguesia de Alhos
Vedros, concelho da Moita, e a duração é por tempo indeterminado
a contar da data da sua constituição.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal em exercício, Ma-
ria Fernandes das Dores Costa Dias. 3000061312

HYPNOS � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE HIPNOSE CLÍNICA

Certifico que por escritura lavrada no Cartório Notarial da Maia
em 17 de Maio de 2002, exarada a fl. 165 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 365-F, foi constituída uma associação deno-
minada HYPNOS � Associação Portuguesa de Hipnose Clínica,
com sede na Rua de Oliveira Monteiro, 148, habitação 11, em
Cedofeita, Porto, cujo objecto consiste:

a) A divulgação de conhecimentos técnico profissionais sobre a
hipnose em geral e sobre a hipnose clínica em particular;

b) Estimular, apoiar e desenvolver o estudo sobre a hipnose em
geral e sobre a hipnose clínica em particular;

c) Estimular, apoiar e incentivar a realização de projectos de
investigação científica sobre a hipnose em geral e sobre a hipnose
clínica em particular;

d) Promover a discussão e o debate científico-técnico sobre a
hipnose em geral e sobre a hipnose clínica em particular;

e) Contribuir, em acções de divulgação, informação e sensibilização
da opinião pública para o conhecimento mais correcto do ponto de
vista da ciência sobre o que é e o que não é a hipnose em geral e a
hipnose clínica em particular;

f) Estimular, apoiar e desenvolver acções de formação e
actualização, pedagógica e profissional no âmbito da hipnose clí-
nica;

g) A acreditação de cursos de formação profissional em hipnose
clínica, bem como a credencialização de profissionais da área, após
cumprimento de todos os requisitos que a Associação defina para
o efeito;

h) A certificação profissional do âmbito da hipnose clínica, de
acordo com o estabelecido na lei e pela direcção da Associação.

Os associados poderão ser membros fundadores, efectivos, ade-
rentes, honorários e beneméritos.

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

Perdem a qualidade de membros da Associação, os associados
que solicitem a respectiva desvinculação, mediante a comunicação
por escrito dirigida à direcção, deixem de cumprir as obrigações
estatutárias e regulamentares ou que atentem contra os interesses da
Associação; deixem atrasar por mais de seis meses o pagamento das
quotas.

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � A Ajudante, Teresa Magalhães Morais
Dias. 3000057701

NIPCOD � NÚCLEO DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA
DO COMPORTAMENTO DESVIANTE

Certifico que por escritura de 22 de Abril de 2002, exarada a
fl. 63 do livro de notas para escrituras diversas n.º 894-B, deste 1.º
Cartório Notarial de Sintra, a cargo do notário, Celso dos Santos,
foi constituída uma associação sem fins lucrativos com a denomina-

ção em epígrafe, com sede na Avenida de Marechal Gomes da Costa,
lote 9, em Lisboa.

A associação tem por objecto promover a investigação, desenvolvi-
mento e divulgação no domínio da psicologia.

Está conforme.

2 de Maio de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Fazendas Roseiro. 3000054176

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
NO LUGAR DE BUSTELO � RECAREI

Certifico que, por escritura lavrada no dia 14 de Junho do cor-
rente ano, a fls. 36 e seguintes do livro de notas para escrituras
diversas n.º 259-E, deste Cartório Notarial do de Paços de Ferreira,
a cargo do notário, licenciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso,
foi outorgada uma alteração de estatutos da associação com a de-
nominação em epígrafe, com sede no lugar de Bustelo, freguesia
de Recarei, concelho de Paredes, e tem como objectivo promover
e contribuir para o desenvolvimento e integração social e comuni-
tário no lugar de Bustelo, Recarei, fomentando e colaborando com
o Estado, as autarquias locais e outras entidades públicas e priva-
das na criação de infra-estruturas e equipamentos capazes de res-
ponder às necessidades do lugar em matéria desportiva, cultural,
humanitária e de fomento social.

Podem ser sócios pessoas singulares, maiores de 18 anos, natu-
rais, residentes ou trabalhando no lugar de Bustelo, bem como pes-
soas colectivas.

São excluídos os sócios que por actos dolosos tenham prejudi-
cado materialmente a associação.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000061169

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DE MACEIRINHA

Certifico que por escritura lavrada hoje neste 1.º Cartório de
Competência Especializada de Leiria, iniciada a fl. 32 do livro de
notas para escrituras diversas n.º 53-A, foram remodelados totalmen-
te os estatutos da associação com a denominação Associação Cul-
tural e Recreativa de Maceirinha, com sede no lugar de Maceirinha,
freguesia de Maceira, concelho de Leiria.

Está conforme.

1 de Julho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Susana Isabel Car-
reira Matias. 3000064368

COMISSÃO DE PAIS DA ESCOLA DE CELA

Estatutos rectificados

ARTIGO I

1 � A Comissão de Pais da Escola de Cela rege-se nestes esta-
tutos apenas por Comissão, é constituía pelos pais e encarregados
de educação dos alunos que dela fazem parte.

2 � A comissão é uma instituição sem fins lucrativos, com du-
ração indeterminada, que se regerá pelos presentes estatutos.

3 � A comissão tem a sua sede na Escola Básica do 1.º Ciclo
de Cela.

ARTIGO II

1 � A comissão tem como finalidade interessar as famílias dos
alunos nas tarefas educativas, estabelecer união com a entidade
directiva da escola e outros responsáveis pela actividades pedagó-
gicas, organizar o seu próprio plano de acção.

2 � A comissão exercerá as suas actividades sem subordinação
a qualquer ideologia política ou religiosa.

ARTIGO III

Compete à comissão:
1 � Colaborar na escola na apreciação de questões discipli-

nares, nomeadamente denunciando situações de imediata repa-
ração.
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2 � Manter os pais e encarregados de educação informados so-
bre a vida na escola.

3 � Promover contactos com outras associações congéneres no
sentido de integrar a sua acção num contexto, promover programas
de interesse comum.

4 � Promover a detecção e estudo de problemas de edu-
cação.

5 � Intervir junto aos órgãos de gestão da escola para a resolu-
ção dos problemas da vida escolar.

6 � Contribuir para o desenvolvimento e fortalecimento das re-
lações de convivência entre professores e alunos.

7 � Colaborar na realização e estimular as actividades recreativas.

ARTIGO IV

São atribuições da comissão:
1 � Avaliar as situações lesivas dos interesses dos educandos,

denunciando-as e solicitando a sua resolução.
2 � Promover iniciativas tendentes à melhoria da qualidade da

formação integral das crianças.
Associados:
1 � A inscrição dos membros efectua-se mediante o preenchi-

mento e entrega do respectivo boletim.
2 � O pagamento de uma quota de 2000$ por criança (poderá

ser analisado).
Direitos:
1 � Participar nas assembleias gerais.
2 � Serem mantidos ao corrente das actividades da comissão.
Deveres:
1 � Colaborar nas tarefas da Associação.
2 � Executar com zelo e diligência os cargos parta que foram

eleitos.
3 � Cumprir os estatutos internos.
Assembleia geral:
1 � Apreciar e votar os estatutos e as propostas de alteração dos

mesmos.
2 � Eleger órgãos de gestão.
3 � Dirigir e coordenar a vida da Associação de acordo com os

estatutos e as deliberações da assembleia geral.
4 � Elaborar o orçamento e programa anual das actividades da

Associação assim como os regulamentos internos considerados ne-
cessários à actividade da Associação, nomeadamente o eleitoral.

5 � Elaborar o relatório e contas da Associação.
6 � Cumprir e fazer cumprir os estatutos e demais regulamen-

tos da Associação.
7 � Requerer a convocação das assembleias gerais.
8 � Aceitar a demissão dos associados que a requeiram bem

como propor à assembleia geral a demissão e exclusão de sócios.
9 � Representar a Associação em juízo e fora dele.

ARTIGO V

Das receitas

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.

ARTIGO VI

Da dissolução

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

ARTIGO VII

Disposições gerais

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

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

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos pelos
regulamentos internos e pelas disposições aplicáveis da lei geral.

Conforme o original.

11 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065440

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

DO MAGARÃO

Rectificação dos Estatutos

São introduzidas nos estatutos da Associação de Pais e Encarre-
gados de Educação das Escola do Ensino Básico e Pré-Escolar do
Magarão as rectificações seguintes:

Onde se lê:

ARTIGO 32.º

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

Deve-se ler:

ARTIGO 32.º

Os casos omissos nos presentes estatutos serão resolvidos com
recurso a legislação geral em vigor.

Onde se lê:

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.

Deve-se ler:

ARTIGO 28.º

A Associação dissolve-se nos casos previstos na lei e por deli-
beração da assembleia geral, conforme alínea c) do artigo 19.º dos
presentes Estatutos.

Conforme o original.

11 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065442

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA EB 1 DE PAIÇO

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins da Associação

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola EB 1 de Paiço, é uma instituição e sem fins lu-
crativos, que se regerá pelos presentes estatutos, sendo os casos
omissos resolvidos em assembleia geral e de acordo com a lei vi-
gente para as Associações.

2 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola EB 1 de Paiço não se subordinará a qualquer
ideologia política ou religiosa e exercerá a sua actividade com plena
independência em relação a quaisquer organizações oficiais ou pri-
vadas, mas fomentando sempre a colaboração efectiva entre os
vários intervenientes no processo educativo.

3 � A Associação durará por tempo indeterminado e tem a sua
sede no edifício da Escola EB1 de Paiço, sita na Rua do Alvito,
freguesia de Lavra, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola EB 1 de Paiço tem por objectivo principal difun-
dir a actividade escolar e associativa, assim como desenvolver, pro-
mover e cooperar em todas as acções conducentes ao bom funcio-
namento da Escola, no sentido de se obter e melhor resolução dos
problemas relacionados com a instrução, a educação integral dos
educandos, a criação e manutenção de instalações condignas, bem
como a participação na organização de actividades de tempos livres.

2 � Para concretizar os objectivos previstos no número anterior,
a Associação propõe-se:

a) Colaborar com a Escola na apreciação das questões discipli-
nares e pedagógicas, de acordo com a legislação em vigor;

b) Manter os pais e encarregados de educação informados sobre
a vida escolar;
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c) Promover contactos com outras Associações congéneres, no sen-
tido de integrar a sua acção num contexto o mais amplo possível;

d) Promover a detecção e o estudo de problemas que afectem a
comunidade escolar, através de reuniões, inquéritos, conferências,
exposições, ou a criação de grupos de trabalho específicos para esse
efeito;

e) Colaborar por todos os meios ao seu alcance, quer na
integração efectiva na Escola quer no meio social em que estão
inseridos os alunos e os seus familiares;

f) Promover, dentro do seu âmbito, actividades culturais, recrea-
tivas ou desportivas, para os alunos, tanto no período de aulas fora
do horário lectivo, como no de férias;

g) Recorrer a entidades consideradas necessárias, para suporte e
melhoria da sua acção, especialmente nas áreas da saúde, da pre-
venção e da segurança.

CAPÍTULO II
Das Associações

ARTIGO 3.º

1 � São membros da Associação os Pais e Encarregados de
Educação dos Alunos da Escola EB 1 de Paiço que nela se inscre-
vam.

2 � Quando o pai, a mãe ou encarregados de educação se hou-
verem inscrito como sócio, podem fazer-se representar em conjun-
to, mas apenas um deles terá direito a voto, independentemente do
número de filhos que frequente a Escola.

3 � Perdem a qualidade de associados:
a) Quando o filho, ou educando, deixar de frequentar esta escola;
b) A pedido do sócio, quando solicitado por escrito expressamen-

te dirigido à direcção da Associação;
c) Quando tenham deixado de pagar as quotas nos prazos fixa-

dos em assembleia geral;
d) Quando tenham infringido as regras estatutárias e legais e

ponham em causa o bem nome da Associação.

ARTIGO 4.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais ou outras reuniões para as

quais sejam convocados;
b) Eleger e serem eleitos para os órgãos de gestão da Associa-

ção;
c) Serem informados das actividades da Associação, podendo

solicitar esclarecimentos à direcção sempre que o entendam;
d) Utilizar os serviços da Associação nos assuntos relativos à vida

escolar dos seus filhos ou educandos;
e) Propor à direcção iniciativas que considerem úteis para a pros-

secução dos objectivos da Associação;
f) Requerer a convocação da assembleia geral extraordinária nos

termos estatutários, sempre que julguem ter havido incumprimentos
legais e desde que o solicitem ao presidente da mesa pelo menos
um terço dos associados no pleno gozo dos seus direitos;

g) Receber as publicações emitidas pela Associação.

ARTIGO 5.º

São deveres dos Associados:
a) Comparecer às reuniões da Associação, para as quais tenham

sido convocados;
b) Pagar pontualmente as suas quotas;
c) Observar todas as disposições legais e estatutárias, bem como

as deliberações dos órgãos sociais;
d) Cooperar nas actividades da Associação e contribuir na me-

dida das suas possibilidades para a concretização dos seus objec-
tivos;

e) Exercer com zelo e dedicação os cargos para que forem elei-
tos ou designados.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 6.º

1 � São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

2 � Os órgãos sociais serão eleitos anualmente, no início de cada
ano lectivo, em assembleia geral convocada expressamente para o
efeito e após a elaboração das respectivas listas concorrentes e
entregues ao presidente da mesa em exercício até ao início do acto
eleitoral.

3 � O mandato inicia-se após a tomada de posse que deverá
ocorrer logo que possível e num prazo nunca superior a oito dias
após as eleições.

4 � O exercício dos cargos é gratuito, podendo, no entanto, jus-
tificar-se o pagamento de despesas deles derivadas.

5 � Os órgãos sociais são convocados pelos respectivos presi-
dentes. A direcção e o conselho fiscal só podem deliberar com a
presença da maioria dos seus titulares, tendo o presidente o direito
ao voto de qualidade, se necessário. As deliberações da assembleia
para aprovação ou alterações dos estatutos exigem o voto favorá-
vel de pelo menos três quartos dos associados presentes. As deli-
berações da assembleia sobre a dissolução da Associação só serão
válidas se obtiverem, o voto favorável de pelo menos três quartos
de todos os associados. Todas as restantes deliberações da
assembleia só serão válidas quando tomadas por maioria absoluta
de votos dos associados presentes.

6 � Das reuniões dos órgãos sociais serão sempre elaboradas as
respectivas actas, obrigatoriamente assinadas por todos os membros
presentes, com excepção das de assembleia geral que apenas serão
assinadas pelos elementos da mesa, mas ficando em anexo a respec-
tiva lista de presenças.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral:
1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados no

pleno gozo dos seus direitos.
2 � A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa consti-

tuída por um presidente, um primeiro secretário e um segundo se-
cretário.

3 � Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros
da respectiva mesa, competirá a esta fazer eleger os substitutos de
entre os associados presentes, os quais cessarão os suas funções
após o termo da sessão.

4 � A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias duas ve-
zes por ano, uma no início de cada ano lectivo para discussão e
votação do Plano de Actividades e Orçamento, e outra no final de
cada ano lectivo para discussão e aprovação do Relatório e Contas
de Gerência, bem assim como os Pareceres do conselho fiscal e
eleição dos novos órgãos sociais.

5 � A assembleia geral reunirá ainda em sessões extraordinárias
sempre que convocadas para o efeito nos termos estatutários.

6 � As assembleias gerais serão convocadas pelo respectivo
presidente da mesa, ou seu substituto, por sua iniciativa, por soli-
citação da direcção ou do conselho fiscal, ou ainda por um terço dos
associados, nos termos da alínea f) do artigo 4.º destes estatutos.

7 � As convocatórias das assembleias devem ser efectuadas por
meio de aviso postal, expedido a cada um dos associados no pleno
gozo dos seus direitos com antecedência mínima de oito dias, de-
vendo o aviso indicar o local, dia e hora da sua realização e a res-
pectiva ordem de trabalhos.

8 � Caso à hora marcada não estejam presentes mais de meta-
de dos associados no pleno gozo dos seus direitos, as assembleias
gerais reunirão meia hora depois com qualquer número de presen-
ças. Se se tratar de uma sessão extraordinária requerida nos termos
da alínea f) do artigo 4.º ela só poderá funcionar se estiverem pre-
sentes pelo menos 75% dos associados que a solicitaram.

9 � À assembleia geral compete deliberar sobre todos os assun-
tos inseridos nas ordens de trabalho e necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais de actuação da Associação;
b) Eleger ou destituir os órgãos socais;
c) Fixar o valor mínimo anual das quotas a pagar pelos associados;
d) Apreciar e votar os relatórios e contas de gerência, os planos

de actividades e orçamentos, e, bem assim, os pareceres do conce-
lho fiscal;

e) Aprovar as alterações dos estatutos da Associação;
f) Deliberar sobre a dissolução da Associação.
10 � As deliberações das assembleias gerais são soberanas, des-

de que tenham sido convocadas e votadas nos termos legais e
estatutárias.

ARTIGO 8.º

A direcção:
1 � A direcção é constituída por um presidente, um vice-presi-

dente, um secretário, um tesoureiro e um vogal. Poderá ainda haver
um número de suplentes, nunca superior ao de efectivos, que passa-
rão a exercer funções à medida que se derem vagas neste órgão.

2 � A direcção reunirá sempre que o julgue necessário e, obri-
gatoriamente, uma vez por mês.

3 � Compete à direcção gerir a Associação, representá-la, e
nomeadamente:

a) Dirigir e orientar as actividades da Associação em conformi-
dade com os estatutos, disposições legais em vigor e deliberações
das assembleias gerais.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 181 � 7 de Agosto de 2002 16 852-(17)

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e contas de gerência, a fim de serem submetidos aos pa-
receres do conselho fiscal e discussão e aprovação em assembleia
geral;

c) Assegurar a organização e o funcionamento dos serviços con-
siderados necessários, bem como a escrituração dos livros nos ter-
mos legais;

d) Admitir novos associados ou exonerá-los, seguindo as dispo-
sições estatutárias;

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convo-
cação das respectivas sessões;

f) Nomear, no início de cada ano lectivo, os seus representantes
nos órgãos de gestão da Escola.

4 � Para obrigar a Associação são necessárias e bastantes as
assinaturas conjuntas de dois membros da direcção, sendo uma delas
a do presidente ou do vice-presidente. Nas operações financeiros,
é obrigatória a assinatura do tesoureiro.

ARTIGO 9.º

O concelho fiscal:
1 � O conselho fiscal é constituído por um presidente, um 1.º

vogal e um 2.º vogal. Poderá ainda haver um número de suplen-
tes, nunca superior ao de efectivos, que passarão a exercer funções
à medida que se derem vagas neste órgão.

2 � O conselho fiscal reunirá sempre que julgue necessário e
obrigatoriamente, duas vezes por ano.

3 � Compete ao conselho fiscal zelar pelo cumprimento da lei,
dos estatutos, das deliberações das assembleias gerais, e dar pare-
ceres sobre o relatório e contas da gerência, plano de actividades e
orçamento apresentados pela direcção e que serão submetidos à
discussão e à aprovação pelos associados em assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Disposições finais

ARTIGO 10.º

A Associação os Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
da Escola EB 1 de Paiço pode aderir às Federações Concelhia e
Distrital e ainda à Confederação Nacional das Associações de Pais,
contribuindo dessa forma para uma melhor defesa dos direitos dos
pais e encarregados de educação, quanto à educação e formação dos
seus filhos e educandos.

ARTIGO 11.º

São receitas da Associação:
a) O produto de jóias e da quotização dos seus associados;
b) Donativos, subvenções, doações, que eventualmente lhe sejam

atribuídas;
c) Outras.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução da Associação, será eleita em assembleia
geral uma comissão liquidatária que cessará funções após o cum-
primento das decisões que lhe forem atribuídas e nos termos da
legislação em vigor.

Conforme o original.

11 de Julho de 2001. � (Assinatura ilegível.) 3000065444

ASSOCIAÇÃO DE PAIS DA ESCOLA EB1 DO CARRASCAL,
MIRE DE TIBÃES, BRAGA

CAPÍTULO I

Denominação, duração, natureza, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação da EB1 do Carrascal, Mire de Tibães,
Braga, adiante designada por Associação, é constituída por tempo
ilimitado.

ARTIGO 2.º

Natureza

A Associação é alheia a qualquer ideologia política ou religiosa,
é independente de quaisquer organizações oficiais ou privadas. Não

tem fins lucrativos, rege-se pelos presentes estatutos e nos casos
omissos pela deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

Sede

A Associação tem a sua sede na escola EB1 do Carrascal, Mire
de Tibães, Braga, adiante designada por Escola, podendo esta lo-
calização ser alterada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 4.º

Objecto

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

2 � Possibilitar e facilitar o exercício do direito e dever que
cabem aos pais e encarregados de educação de orientarem e parti-
ciparem activamente na educação integral dos seus filhos e
educandos.

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

4 � Participar e intervir nas actividades da Escola ou com elas
ligadas e, especialmente, promover a cooperação dos pais e encar-
regados de educação entre si e com os alunos, docentes e não do-
centes.

5 � Defender os interesses morais, culturais e físicos dos
educandos.

6 � Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural e
social.

7 � Fomentar a qualidade de ensino.
8 � Promover a integração da Associação em federações de ins-

tituições similares.

CAPÍTULO II
Dos associados
ARTIGO 5.º

São associados, os pais e encarregados de educação, dos alunos
que frequentem ou frequentaram a Escola, desde que se inscrevam
na Associação.

ARTIGO 6.º

Os associados que não tenham filhos ou educandos a frequentar
a Escola, não podem ser eleitos para os corpos directivos da asso-
ciação, sem prejuízo do cumprimento integral do mandato para o
qual tenham sido eleitos.

ARTIGO 7.º

Direitos dos associados

1 � São direitos dos associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral e em todas as ac-

tividades da Associação;
b) Apresentar propostas por escrito que julguem de utilidade para

a Associação;
c) Eleger e ser eleitos para qualquer cargo dos órgãos sociais;
d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos

termos dos estatutos.

ARTIGO 8.º

Deveres dos associados

1 � São deveres dos associados:
a) Cumprir as disposições estatutárias;
b) Colaborar nas actividades da Associação e contribuir para a

realização dos seus objectivos e prestígio da sua actuação;
c) Pagar as quotas anualmente no início do ano lectivo;
d) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem

eleitos.

ARTIGO 9.º

Perda de qualidade

Perdem a qualidade de associados:
a) Os associados que voluntariamente o pedirem por escrito ao

órgão executivo da Associação;
b) Os associados que faltarem ao cumprimento das suas obriga-

ções.
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2 � Compete ao conselho executivo declarar a perda da quali-
dade de associado.

CAPÍTULO III
Dos Órgãos sociais

SECÇÃO I

Especificação, eleição e destituição

ARTIGO 10.º

Especificação

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

ARTIGO 11.º

Eleição

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

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

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

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

apresentadas no início da assembleia à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Destituição

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

2 � A destituição só poderá ter lugar em assembleia geral ex-
pressamente convocada para apreciação das gravidade do motivo e
para ser válida, necessita de obter o voto favorável de, pelo me-
nos, três quartos dos associados efectivos presentes.

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

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 13.º

Constituição

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

ARTIGO 14.º

Composição da mesa

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um 1.º secretário e um 2.º secretário.

2 � O presidente nas ausências e impedimentos, será substituí-
do pelo 1.º secretário.

ARTIGO 15.º

Competências

1 � Compete à assembleia geral:
a) Apreciar e votar as propostas de alteração dos estatutos;
b) Eleger os corpos sociais da Associação;
c) Discutir e votar o relatório e contas;
d) Fixar a quota anual;
e) Deliberar sobre a extinção da Associação e o destino a dar aos

seus bens;
f) Apreciar as propostas, pareceres ou votos que lhe sejam sub-

metidos e deliberar sobre eles;
g) Analisar a actividade da Associação;
h) Deliberar sobre a exclusão de associados;
i) Autorizar a filiação da Associação em organismos coordena-

dores de actividades similares.
2 � Compete nomeadamente ao presidente da mesa:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos das sessões;

c) Assinar as actas com os secretários;
d) Empossar os membros nos cargos sociais para que foram

eleitos.

ARTIGO 16.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente duas vezes por
ano, uma no início do ano lectivo, para apreciação e votação do
relatório e contas da direcção e para realização de eleições de dois
em dois anos, e uma outra no final do ano lectivo.

2 � Extraordinariamente a assembleia geral reunirá por convo-
cação do seu presidente, quando este entenda necessário, ou por
requerimento do conselho executivo, conselho fiscal ou de um nú-
mero não inferior a um terço dos associados.

3 � O requerimento a que se refere o número anterior, será di-
rigido ao presidente da assembleia geral e deve designar concreta-
mente o objectivo da reunião.

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

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

ARTIGO 17.º

Convocatória e ordem de trabalhos

A convocação da assembleia geral será feita com antecedência
mínima de oito dias, através de circular enviada aos associados e
nela serão indicados o dia, a hora e o local da sua realização, bem
como a respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.º

Deliberações

1 � As deliberações são tomadas por maioria dos associados.
2 � Exceptuam-se os seguintes casos:
a) As deliberações sobre a alteração dos estatutos são tomadas

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

estar presentes e votar favoravelmente três quartos dos associados
em pleno gozo dos seus direitos, em reunião expressamente
convocada para o efeito.

SECÇÃO III

Conselho executivo

ARTIGO 19.º

Composição

O conselho executivo é composto por cinco elementos: um pre-
sidente, um vice-presidente, um tesoureiro, um secretário e um
vogal.

ARTIGO 20.º

Competência

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

direitos e assumir as suas obrigações;
b) Dar cumprimento às deliberações tomadas da assembleia geral;
c) Elaborar o plano de actividades da Associação.
2 � Compete especialmente ao presidente do conselho executi-

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

ARTIGO 21.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo deverá reunir ordinariamente uma vez
por período lectivo, podendo por iniciativa do presidente ou dois
dos seus membros serem convocadas reuniões extraordinárias.

2 � As deliberações do conselho executivo serão tomadas por
maioria e votos dos membros presentes desde que estejam presen-
tes a maioria dos seus elementos, tendo o presidente voto de qua-
lidade.

3 � Os membros do conselho executivo serão solidariamente
responsáveis pelas deliberações tomadas.
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ARTIGO 22.º

Vinculação

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

SECÇÃO IV

ARTIGO 23.º

Conselho fiscal

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

ções passam a ser asseguradas pelos vogais.

ARTIGO 24.º

Competência

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

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

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

ARTIGO 25.º

Funcionamento

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

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

CAPÍTULO IV
Regime financeiro

ARTIGO 26.º

Exercício

O ano social da Associação corresponde ao ano escolar.

ARTIGO 27.º

Receitas

Constituem receitas da Associação:
a) As quotizações dos associados, cujo valor anual é inicialmente

fixado em 7,50 euros;
b) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídas, bem como o produto de iniciativas levadas a efeito
pela Associação;

c) A venda de publicações.

ARTIGO 28.º

Despesas

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

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

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

2 � Todos os valores monetários da Associação serão deposita-
dos em estabelecimentos bancários, sendo a sua movimentação da
competência do conselho executivo.

3 � A Associação obriga-se, nomeadamente na movimentação
das contas bancárias, pela assinatura conjunta de dois membros do
conselho executivo.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 29.º

Das reuniões dos órgãos sociais serão lavradas actas.

ARTIGO 30.º

Os pais e encarregados de educação, independentemente do nú-
mero de educandos que frequentem a Escola, na inscrição como
associados, apenas pagarão uma quota.

ARTIGO 31.º

Os órgãos sociais exercerão os seus cargos sem qualquer remu-
neração.

ARTIGO 32.º

Os fundos da Associação, provenientes das suas receitas, não
podem em caso algum ser despendidos em fins diferentes dos pre-
vistos nestes estatutos.

ARTIGO 33.º

As candidaturas aos órgãos sociais, constarão de listas a apresen-
tar ao presidente da mesa da assembleia geral que verificará a ele-
gibilidade dos membros constantes nas listas, até à abertura da
assembleia geral. No caso das candidaturas para a mesa da
assembleia geral e do conselho fiscal, deverão ser especificados os
cargos de cada um dos membros das listas.

ARTIGO 34.º

Por deliberação da assembleia geral a Associação poderá federar-se
com associações congéneres ou de carácter cultural, desportivo ou
social, sem perda da sua independência de princípios e objectivos.

ARTIGO 35.º

A assembleia geral que delibere a dissolução da Associação nos
termos da alínea b) do n.º 2 do artigo 18.º decidirá sobre a forma e
prazo de liquidação, bem como o destino a dar aos bens que cons-
tituam o seu património.

ARTIGO 36.º

No que estes estatutos forem omissos observar-se-á a regulamen-
tação interna que for aprovada em assembleia geral, na estrita ob-
servância das disposições legais aplicáveis, e as disposições próprias
do Código Civil.

Conforme o original.

11 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065435

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA 1.º CICLO E JARDIM-DE-INFÂNCIA DE CADAVÃO,

VILAR DO PARAÍSO

Certifico a nova redacção do artigo 1.º dos estatutos publicados
no Diário da República, 3.ª série, n.º 83, de 9 de Abril de 2002 [pp.
7442 (17)-(18)].

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escolas 1.º Ciclo e Jardim-de-Infân-
cia de Cadavão, Vilar do Paraíso, tem sede na escola no concelho
de Vila Nova de Gaia.

Conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065430

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO ENSINO BÁSICO 2.º E 3.º CICLOS DE PICO

DE REGALADOS

Alteração aos estatutos

O n.º 1 do artigo 16.º dos Estatutos publicados no Diário da
República, 3.ª série, n.º 157, Suplemento, de 9 de Julho de 2001,
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 16.º

1 � A Associação será gerida e orientada por uma direcção
composta por sete membros eleitos pela assembleia geral de entre
os associados.

Conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065432



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 181 � 7 de Agosto de 200216 852-(20)

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB 2,3/S DE OLIVEIRA DE FRADES

Constituição de Associação

No dia 5 de Julho de 1984, no Cartório Notarial de Oliveira de
Frades, perante mim, José Carreto Lages, notário do mesmo Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º Adriano Batista, casado, natural da freguesia de Arcozelo das
Maias, onde reside no lugar de Santa Cruz, deste concelho.

2.º Luís Rodrigues Dias, casado, natural da vila de São Pedro do
Sul e residente na freguesia de Souto de Lafões, deste concelho.

3.ª Maria do Carmo Marques da Cruz, casada, natural da fregue-
sia de Socorro, concelho de Lisboa e residente nesta vila.

4.ª Maria da Conceição Tavares Pereira Lopes Cruzeiro, casada,
natural da dita freguesia de Arcozelo das Maias e residente no lugar
de Cajadães, freguesia de São Vicente de Lafões, deste concelho.

5.º José Gomes da Costa, casado, natural da freguesia Ociden-
tal, do concelho de Viseu, e residente nesta vila.

6.ª Silvina Tavares da Silva, casada, natural da freguesia de
Ribeiradio, onde reside no lugar de Campanário, deste concelho.

7.º Américo Pereira Nogueira, casado, natural da dita freguesia
e concelho de Oliveira de Frades e residente no lugar de Carregal,
freguesia de Destriz, deste concelho.

8.ª Maria Pureza Lopes Correia de Carvalho, casada, natural da
freguesia de Reigoso, deste concelho e residente nesta vila.

9.º Joaquim Claudino Ferreira, casado, nascido e residente no lu-
gar de Nespereira, freguesia de Pinheiro de Lafões, deste concelho.

10.ª Isilda de Jesus Nogueira da Silva, casada, natural da freguesia
de Oledo, concelho de Idanha-a-Nova, e residente na dita fregue-
sia de Arcozelo das Maias.

E disseram:
Que constituem uma associação a qual passará a reger-se pelos

seguintes estatutos

ARTIGO 1.º

A associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola Preparatória de Oliveira de Frades, tem a sua
sede na referidas escola em Oliveira de Frades e durará por tempo
indeterminado, com início no dia de hoje.

ARTIGO 2.º

A associação tem por fim concretizar o direito dos pais à educa-
ção dos seus filhos, em cooperação com a Escola e para tanto exer-
cendo todos os meios derivados daquele direito.

ARTIGO 3.º

Podem ser sócios da associação os pais e encarregados de edu-
cação dos alunos que em cada momento frequentem a Escola, sem
prejuízo da possibilidade de a título honorário tal qualidade ser
conferida aos pais dos antigos alunos, nos termos definidos no re-
gulamento interno.

ARTIGO 4.º

Os sócios, para além da sua participação na vida associativa,
obrigam-se ao pagamento de uma quota anual a fixar pela
assembleia geral e por esta alterável.

ARTIGO 5.º

São órgãos da Associação, eleitos anualmente, a assembleia ge-
ral, a direcção e o conselho fiscal.

ARTIGO 6.º

A competência e a forma de funcionamento da assembleia geral
são reguladas pelo regulamento interno e pelas normas aplicáveis
do Código Civil.

§ único. A mesa da assembleia geral é composta por quatro
membros, competindo-lhes convocar e dirigir as reuniões da mes-
ma e redigir as respectivas actas.

ARTIGO 7.º

A direcção é composta por cinco associados, pais ou encarrega-
dos de educação de alunos da Escola, competindo-lhes a gerência
social, administrativa e financeira, devendo reunir ordinariamente,
pelo menos uma vez em cada mês do período lectivo.

ARTIGO 8.º

O conselho fiscal é composto por três associados e compete-lhe
fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção, dando

parecer sobre o seu relatório e contas, e reunirá, pelo menos, uma
vez por ano.

ARTIGO 9.º

Em tudo o que estes estatutos forem omissos rege o regulamen-
to interno aprovado em assembleia geral e, na insuficiência deste
as normas legais aplicáveis, designadamente as disposições do
Código Civil.

Exibido restituí o certificado de admissibilidade da denominação
adoptada, passado em 13 de Abril do corrente ano, pelo Registo
Nacional de Pessoas Colectivas.

Esta escritura foi lida em voz alta e feita a explicação do seu
conteúdo na presença simultânea dos outorgantes, cuja identidade
verifiquei por conhecimento pessoal.

(Assinaturas ilegíveis.)

Alteração dos estatutos

No dia 5 de Julho de 2001, no Cartório Notarial de Oliveira de
Frades, perante mim, António Maria Nunes Tavares, notário do
mesmo Cartório, compareceram como outorgantes:

Maria Olímpia dos Anjos Rodrigues, casada, natural de Luanda,
Angola, residente nesta vila.

Manuel Rodrigues Laranjeira, casado, natural da freguesia de
Souto de Lafões, deste concelho, e residente nesta vila.

Maria Margarida Morais Dias, casada, natural da freguesia de
Pinheiro de Lafões, onde reside no lugar de Pontefora, deste con-
celho, que outorgam na qualidade de directores e em representação
da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Pre-
paratória de Oliveira de Frades, com sede na freguesia e concelho
de Oliveira de Frades, cuja qualidade e poderes para o acto verifi-
quei por acta n.º 1 da assembleia geral e pelos estatutos constantes
da escritura lavrada neste Cartório a fl. 72 do livro de notas para
escrituras diversas n.º 66-C.

E por eles foi dito (falando na indicada qualidade):
Que deliberam proceder à alteração da denominação da mesma

Associação, alterando em consequência o artigo 1.º dos estatutos que
passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação denomina-se Associação de Pais e Encarregados de
Educação da Escola EB 2,3/ S de Oliveira de Frades.

Arquivo:
Fotocópia da referida acta donde consta a indicada qualidade.
Exibiram:
Certificado de admissibilidade da firma ou denominação, emiti-

do em 15 de Fevereiro do corrente ano pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas.

Esta escritura foi lida em voz alta e explicado o seu conteúdo na
presença simultânea dos outorgantes cuja identidade verifiquei por
conhecimento pessoal.

(Assinaturas ilegíveis.)

Conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065390

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DAS ESCOLAS N.º 1 E N.º 2 DO 1.º CICLO DE MOITA DO NORTE

Estatutos

ARTIGO 1.º

Natureza, duração e sede

1 � A associação denomina-se Associação de Pais e Encarrega-
dos de Educação das Escolas n.º 1 e n.º 2 do 1.º Ciclo de Moita do
Norte, de direito privado sem fins lucrativos.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado e tem início a
partir de hoje.

3 � A sua sede é na escola n.º 1 do 1.º Ciclo, edifício na Moita
do Norte, freguesia de Moita do Norte, concelho de Vila Nova da
Barquinha.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � A associação existe para prestar a melhor colaboração en-
tre pais ou encarregados de educação e a Escola, visando propor-
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cionar aos alunos uma formação digna sob os aspectos intelectual,
cultural e ético.

2 � A associação existe para tomar conhecimento das expecta-
tivas dos pais e encarregados de educação relativamente aos pro-
blemas e necessidades da escola, de modo a promover e ou contri-
buir para a sua resolução ou melhoria.

3 � Assegurar uma colaboração estreita com os órgãos respon-
sáveis pelo funcionamento da Escola, os directores da Escola, cor-
po docente e funcionários.

4 � Promover reuniões, estudos e outras acções de natureza
cultural, desportiva, recreativa e formativa em geral.

5 � Contactar quaisquer entidades que detenham competência
específica para a resolução de situações concretas e melhor fun-
cionamento do sistema.

6 � Participar nos órgãos de gestão da Escola e no seu projecto
educativo.

ARTIGO 3.º

Membros

1 � A qualidade de membro adquire-se pelo simples facto de ter
filhos ou educandos matriculados na Escola e que se tenham ins-
crito voluntariamente na Associação.

2 � O regulamento interno explicitará o exercício dos direitos
e cumprimento dos deveres.

ARTIGO 4.º

Órgãos sociais

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

2 � A competência, convocação e forma de funcionamento da
assembleia geral são as prescritas nas disposições legais aplicáveis,
nomeadamente nos artigos 170.º a 179.º do Código Civil.

3 � A assembleia geral é composta pelos sócios no pleno gozo
dos seus direitos, que elegerão entre si a mesa da assembleia, o
conselho executivo e o conselho fiscal.

4 � A mesa da assembleia geral é composta por três associados,
um dos quais será presidente, competindo-lhe convocar e dirigir as
reuniões e redigir as actas dos trabalhos das assembleias gerais.

5 � O conselho executivo é composto por cinco associados um
dos quais será presidente, competindo-lhe a gerência social, admi-
nistrativa, financeira e disciplinar e a representação da Associação
em juízo e fora dele.

6 � O conselho fiscal é composto por três associados, compe-
tindo-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros da Asso-
ciação, verificar as suas contas e relatórios e dar parecer sobre ac-
tos que impliquem aumento de despesas ou diminuição de receitas
sociais.

7 �A duração dos mandatos de cada um dos órgãos é de um ano
e deve coincidir sempre que possível, com o ano lectivo. As listas
deverão ser completas.

8 � A competência, forma deliberativa, convocação, represen-
tação, quorum e funcionamento de cada órgão constarão de regu-
lamento interno.

ARTIGO 5.º

Regime financeiro

A Associação tem gestão própria, autonomia administrativa e
financeira e rege-se pelos presentes estatutos e regulamento inter-
no e pela lei geral.

ARTIGO 6.º

Disposições gerais

Esta Associação pode filiar-se em organizações nacionais e su-
pra nacionais, cujo carácter e âmbito posam contribuir para a de-
fesa dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos (artigo 36.º
da Constituição da República Portuguesa).

ARTIGO 7.º

Dissolução

Para a dissolução da Associação são necessários três quartos dos
sócios efectivos no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 8.º

Casos omissos

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

ARTIGO 9.º

Património da Associação

Constituem património da Associação: o produtos de jóias e quo-
tas dos associados, cujo montante será fixado em assembleia geral,
rendimentos de bens próprios da Associação, as doações, legados
e heranças e respectivos rendimentos, os subsídios do Estado ou de
organismos oficiais, os donativos e produtos de festas ou subscri-
ções ou outras receitas legítimas.

Conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065392

APRENDER A SER � ASSOCIAÇÃO DE PAIS
DA ESCOLA CONDE FERREIRA

Estatutos

CAPÍTULO I
Denominação, natureza, sede e fins

ARTIGO 1.º

Aprender a Ser � Associação de Pais da Escola Conde Ferreira,
será a denominação adoptada pela instituição ora criada a qual se
regerá pelos presentes estatutos.

ARTIGO 2.º

A Associação é constituída por tempo ilimitado, sem fins lucra-
tivos, tem gestão própria, autonomia administrativa e financeira e
tem a sua sede na Escola Conde Ferreira, Largo da Escola Nova,
em Montemor-o-Novo.

ARTIGO 3.º

São objectivos da Associação:
a) Estimular por todos os meios ao seu alcance o desenvolvimen-

to físico, cultural, moral e cívico, dos alunos do Ensino Básico do
1.º Ciclo, que frequentem aquele estabelecimento de ensino no
concelho de Montemor-o-Novo;

b) Funcionar como elemento de ligação e de mediação entre os
órgãos directivos das escolas e os educandos em termos de facili-
tar o diálogo recíproco e a procura concertada de objectivos co-
muns, tendo sempre em vista os interesses da massa estudantil;

c) Apoiar, patrocinar e dar seguimento a todas as justas reivin-
dicações dos corpos directivos das Escolas e dos educandos, em
ordem à melhoria ou renovação das instalações e equipamentos
escolares, procurando para esse efeito, obter o apoio de quaisquer
entidades públicas e particulares;

d) Colaborar com a direcção da Escola e o corpo docente desta,
na orientação da acção pedagógica, propondo linhas de rumo e
medidas que julgue convenientes para maior eficácia do ensino ali
ministrado;

e) Programar e realizar actividades para ocupação dos tempos
livres, de férias e outros dos educandos, de acordo com os desejos
e preferências manifestados por estes e sempre em estreita colabo-
ração com os mesmos;

f) Estudar e procurar dar solução aos problemas concretos de
carácter social dos estudantes, designadamente, problemas de trans-
porte, alimentação, saúde, ocupação de tempos livres e quaisquer
outros que venham a suscitar-se.

§ único. Para a concretização dos objectivos constantes da
alínea a) a Associação deverá promover colóquios, reuniões, deba-
tes, conferências, espectáculos teatrais, exibições cinematográficas,
recitais, excursões, visitas guiadas, festivais desportivos e todas as
demais iniciativas que, para esses efeitos se mostrem convenientes
e adequadas.

ARTIGO 4.º

Património da Associação

O património da Associação é constituído pelas quotas dos as-
sociados, cujo montante será fixado em assembleia geral e ainda por
quaisquer donativos ou subsídios que eventualmente venham a ser
feitos por qualquer entidade.

CAPÍTULO II
Dos sócios

ARTIGO 5.º

A Associação será composta por sócios efectivos e sócios hono-
rários.
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ARTIGO 6.º

Serão sócios efectivos, todos os pais ou encarregados de educa-
ção dos alunos que frequentem o estabelecimento de Ensino Bási-
co do 1.º Ciclo do Concelho de Montemor-o-Novo e que venham
a propôr a sua admissão como sócios á direcção da Associação.

ARTIGO 7.º

Serão sócios honorários os indivíduos que tenham prestado rele-
vantes serviços à Associação ou que pelas suas virtudes, ciência ou
dotes artísticos se tenham revelado merecedores dessa distinção e
aos quais a assembleia geral dos sócios, por proposta da direcção
ou de um grupo de sócios, tenham deliberado atribuí-la.

CAPÍTULO III

Dos deveres e direitos dos sócios

ARTIGO 8.º

São deveres dos sócios efectivos:
a) Contribuir com uma quota mínima anual, a fixar todos os anos

na assembleia geral em que se elejam os corpos gerentes, a qual
deverá ser liquidada até ao mês de Dezembro do ano lectivo a que
respeitar;

b) Aceitar os cargos para que forem nomeados salvo motivo
poderoso e justificado da escusa;

c) Colaborar com os corpos directivos na realização dos objecti-
vos da Associação;

d) Nortear a sua vida dentro da Associação, em obediência aos
presentes estatutos.

§ único. Aos sócios que não liquidarem a sua quota até Dezem-
bro, será aplicada pela direcção, depois de devidamente averigua-
das as razões, a pena de suspensão que será agravada para irradia-
ção se a quota em atraso não for paga no prazo de 30 dias após a
notificação ao sócio dos motivos da sua suspensão.

ARTIGO 9.º

São direitos dos sócios efectivos:
a) Fazer parte dos corpos directivos e da assembleia;
b) Participar nas assembleias gerais;
c) Requerer à direcção a sua intervenção na defesa dos legítimos

interesses ou direitos dos educandos e em tudo o que respeita a
prossecução dos objectivos da Associação;

d) Protestar para a assembleia geral dos actos da mesma direc-
ção, quando os mesmos se mostrem contrários aos objectivos e
interesses da Associação ou violadores das disposições estatutárias;

e) Recorrer para a assembleia geral das deliberações dos corpos
gerentes que reputem ilegais ou injustas;

f) Apresentar ao presidente da mesa da assembleia geral, exposi-
ções escritas e fundamentadas dos assuntos que desejem ver subme-
tidos a deliberação, os quais serão incluídos na ordem de trabalhos
da sessão seguinte.

ARTIGO 10.º

Os sócios honorários poderão assistir e participar, se o deseja-
rem, nas assembleias gerais, sendo porém, inelegíveis para os cor-
pos gerentes.

CAPÍTULO IV

Dos gerentes

ARTIGO 11.º

São corpos gerentes da Associação:
a) A assembleia geral, presidida pela respectiva mesa;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
§ único. Todos os referidos órgãos exercerão o seu mandato pelo

período de um ano lectivo.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 12.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios e nela resi-
de o poder supremo da Associação.

ARTIGO 13.º

Será presidida por uma mesa constituída por um presidente e dois
secretários, todos eleitos pelos sócios.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral terá reuniões ordinárias e extraordinárias.

ARTIGO 15.º

São reuniões ordinárias as que se realizarão obrigatoriamente, na
primeira quinzena do mês de Junho e na segunda quinzena do mês
de Setembro, a primeira para apresentação e discussão do relatório
e contas da direcção e a última para eleição dos corpos gerentes que
irão estar em exercício no decurso do ano lectivo que se inicia.

ARTIGO 16.º

São reuniões extraordinárias:
a) As que venham a ser convocadas pelo presidente da mesa ou

quem o esteja ao tempo a substituir no exercício das suas funções;
b) As que venham a ser requeridas pela direcção;
c) As que venham a ser requeridas pelo conselho fiscal;
d) As que venham a ser requeridas por um mínimo de 10% dos

sócios efectivos, por meio de requerimento dirigido ao presidente
da mesa, com indicação da ordem de trabalhos.

ARTIGO 17.º

As reuniões ordinárias e extraordinárias, serão convocadas com
a antecedência mínima de oito dias por meio, pelo menos, de avi-
sos afixados na Escola, na sede da Associação ou em três lugares
públicos diferentes, podendo sê-lo por carta sempre que tal se jus-
tifique.

ARTIGO 18.º

A assembleia funcionará à hora marcada quando se encontrar
presente o mínimo de dois terços dos sócios da Associação ou com
qualquer número, uma hora depois, devendo os sócios ser adverti-
dos desta regra na própria convocatória.

ARTIGO 19.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa, a direcção e o conselho fiscal;
b) Aprovar, alterar e interpretar os estatutos, bem como o regu-

lamento interno;
c) Votar as propostas de nomeação de sócios honorários;
d) Conceder as escusas a que se refere a alínea b) do artigo 8.º,

destes estatutos;
e) Apreciar, discutir e votar o plano de actividades, o relatório e

a conta de gerência da direcção e, deliberar sobre as propostas
contidas no respectivo relatório e no parecer do conselho fiscal;

f) Deliberar sobre o destino a dar ao saldo de gerência;
g) Conhecer dos protestos e recursos interpostos dos actos da

direcção;
h) Deliberar sobre as propostas que lhe sejam apresentadas pela

mesa, direcção, conselho fiscal ou qualquer sócio.

ARTIGO 20.º

As deliberações da assembleia geral serão sempre tomadas pela
maioria absoluta dos sócios presentes e só terão lugar por escrutí-
nio secreto quando o presidente assim o entenda, tendo em conta
o especial melindre da matéria a submeter a votação e a assembleia
com isso concorde.

ARTIGO 21.º

A eleição dos corpos gerentes da Associação, será realizada obri-
gatoriamente por escrutínio secreto.

ARTIGO 22.º

De todas as sessões da assembleia geral, serão lavradas actas em
livro próprio, devidamente assinadas pelos elementos da mesa.

ARTIGO 23.º

São atribuições do presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral e presidir às mesmas;
b) Dirigir os trabalhos respectivos e velar pela execução das

deliberações tomadas;
c) Apresentar à assembleia todos os documentos que receba,

excepto os de simples expediente;
d) Dar posse aos corpos gerentes, eleitos no prazo de três dias

úteis a contar da data da designação dos cargos da assembleia ge-
ral, direcção e conselho fiscal.

ARTIGO 24.º

São atribuições dos secretários da mesa:
a) Minutar e redigir as actas, lê-las à assembleia e assiná-las com

o presidente;
b) Ler o expediente;
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c) Tomar nota de todas as propostas apresentadas no decurso de
sessão e inscrever por ordem os sócios que desejem usar da palavra;

d) Contar os votos e tomar nota das deliberações.

CAPÍTULO VI
Da direcção

ARTIGO 25.º

A direcção será constituída por três membros, que de entre si,
escolherão quem deverá exercer as funções de presidente, vice-pre-
sidente e tesoureiro.

ARTIGO 26.º

A direcção deliberará por maioria de votos dos membros presen-
tes em cada reunião, não podendo porém, esse número ser inferior
a metade mais um.

ARTIGO 27.º

São atribuições da direcção:
a) Gerir e orientar toda a actividade da Associação, em ordem à

prossecução das finalidades para que foi criada e se definem no
artigo 3.º dos presentes estatutos;

b) Administrar os fundos sociais;
c) Apreciar as propostas de admissão de sócios;
d) Elaborar o plano de actividades, orçamento e o relatório de

contas da sua gerência a apresentar à assembleia geral, respectiva-
mente, na segunda quinzena do mês de Setembro e primeira quin-
zena do mês de Junho de cada ano;

e) Aplicar aos sócios as penas previstas no § único do artigo 8.º;
f) Ouvir os alunos da Escola sempre que nisso haja conveniência;
g) Nomear comissões para fins específicos, dissolvendo-as quan-

do entender;
h) Requerer a realização de assembleias gerais, sempre que ne-

cessário, indicando os assuntos a tratar.
1 � Estas comissões carecerão sempre da aprovação da direcção.
2 � As deliberações das comissões carecerão sempre da apro-

vação da direcção.
3 � As comissões cessam a sua actividade logo que termine o

mandato da direcção que as nomeou.

ARTIGO 28.º

Compete ao presidente da direcção:
a) Convocar e presidir às respectivas reuniões;
b) Representar a Associação em todos os actos públicos;
c) Assinar a correspondência e documentos emanados da direcção.

ARTIGO 29.º

Compete ao vice-presidente:
a) Dirigir a escrita da direcção;
b) Ter à sua responsabilidade o arquivo;
c) Redigir as actas de todas as reuniões da direcção, excepto se

estiver disso impedido por qualquer motivo ponderoso.

ARTIGO 30.º

Compete ao tesoureiro:
a) Receber as receitas que lhe foram entregues e pertençam à

Associação;
b) Proceder ao pagamento das despesas, devidamente autoriza-

das pela direcção, em presença dos respectivos documentos assina-
dos pelo presidente ou seu substituto em exercício e por ele pró-
prio, tesoureiro;

c) Proceder ao depósito dos fundos da Associação numa institui-
ção bancária do concelho, em conta aberta em nome da Associa-
ção, com as assinaturas do presidente e a sua própria, ou as dos
respectivos substitutos legais.

CAPÍTULO VII
Do conselho fiscal

ARTIGO 31.º

O conselho fiscal compõe-se de três membros que, entre si, de-
signarão quem exercerá funções de presidente, secretário e vogal.

ARTIGO 32.º

Ao conselho fiscal compete:
a) Fiscalizar a administração da Associação e zelar pelo cumpri-

mento dos presentes estatutos por parte dos outros órgãos;
b) Requerer a realização da assembleia geral para apreciação dos

actos ilegais praticados para direcção;
c) Participar ao presidente da mesa da assembleia geral a ocor-

rência de qualquer vaga nos corpos gerentes;

d) Examinar a escrituração, verificando-se se as contas de direc-
ção estão certas e devidamente justificadas;

e) Dar parecer sobre o plano de actividades, orçamento e relató-
rio de contas da direcção, podendo acrescentar, por sua vez, as
propostas que entenda convenientes.

CAPÍTULO VIII
Das eleições

ARTIGO 33.º

As eleições para os corpos gerentes realizar-se-ão todos os anos
dentro do período prescrito no artigo 15.º destes estatutos e pela
forma estabelecida imperativamente pelo artigo 21.º

ARTIGO 34.º

Cada grupo de um mínimo de 10 sócios, poderá propor à vonta-
de da assembleia geral, uma lista de candidatos, escolhidos dentro
dos sócios efectivos da Associação, com indicação dos órgãos para
que são indigitados (assembleia geral, direcção e conselho fiscal),
mas sem menção dos cargos a desempenhar dentro desses órgãos.

§ único. A direcção em exercício poderá igualmente propor, se
o entender, uma lista a submeter também à votação.

ARTIGO 35.º

As várias listas apresentadas deverão ser entregues ao presidente da
mesa durante a própria assembleia eleitoral, até ao início da votação.

§ único. As listas deverão conter obrigatoriamente os nomes dos
seus proponentes, os quais deverão estar presentes na assembleia,
sob pena de serem rejeitadas pelo presidente da mesa.

ARTIGO 36.º

A mesa da assembleia presidirá às eleições com o auxílio de dois
escrutinadores, previamente escolhidos pelo presidente, de preferên-
cia de entre os proponentes de listas apresentadas pelos sócios.

ARTIGO 37.º

No período máximo de 48 horas, contadas a partir da sua eleição,
os sócios eleitos para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal, deverão reunir em três grupos separados para procederem,
por eleição entre si, à designação para os cargos respectivos.

§ 1.º O resultado dessa designação será imediatamente comuni-
cado ao presidente da mesa da assembleia geral que lhes dará pos-
se dentro de três dias úteis.

§ 2.º A distribuição dos cargos dos corpos gerentes deverá ser
tornada pública através de um jornal regional e da afixação na
Escola.

CAPÍTULO IX
Disposições gerais

ARTIGO 38.º

A Associação pode filiar-se em organizações nacionais e supra
nacionais cujo carácter e âmbito possam contribuir para a defesa
dos direitos dos pais quanto à educação dos filhos (artigo n.º 36 da
Constituição das República Portuguesa).

ARTIGO 39.º

A Associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral que
envolva o voto favorável de 75% dos sócios efectivos no pleno
gozo dos seus direitos.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065393

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

DO VISO

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos da Escola do 1.º Ciclo e Jardim de Infância do Viso, de
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agora em diante designada apenas por Associação de Pais, é cons-
tituída pelos pais e encarregados de educação dos alunos matri-
culados na Escola/Jardim atrás referidos.

2 � Tem a sua sede na Escola do 1.º Ciclo de Viso, freguesia
de Santa Maria de Viseu, concelho de Viseu.

3 � Rege-se pelos presentes estatutos e nos casos omissos pelo
regulamento geral interno e pela lei geral.

ARTIGO 2.º

A Associação de Pais tem como objectivo principal fomentar a
participação efectiva das famílias na vida escolar dos alunos, atra-
vés da colaboração directa entre a Escola/Jardim e os pais e encar-
regados de educação, com vista ao desenvolvimento de toda e qual-
quer actividade de carácter social, cultural, recreativo e desportivo,
interligadas à componente educativa e necessárias à forma integral
dos alunos. Propõe-se ainda colaborar com associações e organis-
mos afins para melhor consecução das múltiplas tarefas da Escola/
Jardim.

ARTIGO 3.º

A Associação de Pais exercerá a sua actividade sem subordina-
ção a qualquer ideologia política ou religiosa, procurando assegu-
rar que a educação dos alunos se processe segundo as normas do
direito universalmente aceite, salvaguardando sempre a sua indepen-
dência de quaisquer organizações oficiais ou privadas.

ARTIGO 4.º

Para a realização dos seus objectivos, a Associação de Pais pro-
põe, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Estabelecer o contacto e o diálogo indispensáveis para uma
recíproca compreensão entre professores/educadores, auxiliares de
acção educativa, alunos, pais e encarregados de educação;

b) Defender perante a Escola/Jardim os legítimos interesses dos
alunos e expressar as suas necessidades e aspirações em matérias
de educação e ensino;

c) Intervir no âmbito das suas responsabilidades no cumprimen-
to dos deveres dos alunos na Escola/Jardim e para com a comuni-
dade educativa;

d) Colaborar com pais, encarregados de educação e educadores
com tarefas de carácter pedagógico;

e) Colaborar com associações ou organismos afins, para um maior
enriquecimento no campo do ensino e da cultura;

f) Colaborar nas iniciativas da Escola/Jardim e, bem assim, dar
sugestões para as mesmas, nomeadamente, em matéria de utiliza-
ção de tempos livres, relativamente a actividades extra-curriculares
de carácter cultural, educativo e desportivo;

g) Detectar e denunciar situações de injustiça ou lesivas dos in-
teresses materiais e morais dos educandos, propondo a reparação
legítima e a reclamação até instâncias superiores da respectiva evo-
lução e solução final;

h) Tomar iniciativas de carácter de solidariedade social para alu-
nos carenciados;

i) Responsabilizar pelo cumprimento de dever de assiduidade e
pontualidade dos alunos;

j) Conhecer o regulamento interno da Escola.

CAPÍTULO II
Direitos e deveres dos associados

ARTIGO 5.º

Podem ser associados por direito próprio, os pais ou encarrega-
dos de educação dos alunos, que em cada momento frequentem a
Escola/Jardim, sem prejuízo da possibilidade de, a título honorário,
tal qualidade ser conferida a antigos associados.

ARTIGO 6.º

São deveres dos associados:
a) Aceitar os presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias e reuniões para que forem convo-

cados;
c) Contribuir com todos os meios ao seu alcance para a realiza-

ção dos fins da Associação;
d) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral;
e) Procurar manter-se ao corrente de todas as decisões da

assembleia geral e da direcção.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;

c) Apresentar sugestões ou projectos que sirvam os fins da As-
sociação de Pais;

d) Ser informado sobre as actividades da Associação;
e) Utilizar os serviços da Associação para tratar de problemas dos

alunos da Escola/Jardim, dentro do âmbito definido pelo artigo 3.º

ARTIGO 8.º

Perde a qualidade de associado:
a) A pedido do próprio associado, feito por escrito, em qualquer

altura do ano;
b) Por infracção aos estatutos;
c) Por falta de pagamento da quota.

CAPÍTULO III

Dos órgãos

ARTIGO 9.º

São órgãos da Associação de Pais:
a) A assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal, cujos mem-

bros exercerão gratuitamente as suas funções, em cada período para
que forem eleitos;

b) Serão eleitos pelo período de um ano.

Assembleia geral
ARTIGO 10.º

A assembleia geral é constituída por todos os associados no ple-
no uso dos seus direitos:

a) O pai ou a mãe podem tomar parte conjuntamente nas
assembleias gerais, mas o direito de voto apenas poderá ser exer-
cido por um deles que, para o efeito, será considerado o encarre-
gado de educação, independentemente do número de filhos que
frequentem a Escola;

b) Os associados honorários poderão tomar parte nas assembleias
gerais com direito de voto.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral será constituída por um presidente e dois
secretários que constituem a mesa.

§ único. O primeiro-secretário substitui o presidente no caso da
sua falta ou impedimento.

ARTIGO 12.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral com a
presença à hora marcada, da maioria absoluta dos seus associados
ou 30 minutos depois, com qualquer número.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral reúne ordinariamente uma vez por ano, no
início do ano escolar e extraordinariamente, sempre que para isso
for convocada.

ARTIGO 14.º

Podem convocar a assembleia geral extraordinária o presidente
da mesa, a direcção, o conselho fiscal ou dez associados.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral deverá ser convocada por aviso dos associa-
dos, em cartas enviadas através dos alunos, e relativamente aos
associados honorários através de carta remetida com oito dias de
antecedência, indicando o objectivo, o dia, hora e local em que terá
lugar.

ARTIGO 16.º

Compete, nomeadamente, à assembleia geral:
a) Eleger ou destituir os membros da mesa da assembleia geral,

da direcção e do conselho fiscal;
b) Apreciar a actividade da direcção;
c) Deliberar sobre a alteração dos estatutos;
d) Pronunciar-se sobre quaisquer assuntos, nos termos do arti-

go 15.º

Direcção
ARTIGO 17.º

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

§ único. O vice-presidente substitui o presidente na sua falta ou
impedimento.
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ARTIGO 18.º

Compete, nomeadamente, à direcção:
a) Orientar as actividades da Associação e administrá-la;
b) Fazer o necessário para que se cumpram as finalidades da

Associação, nos termos dos artigos 2.º, 3.º e 4.º;
c) Representar a Associação e defender os seus objectivos e in-

teresses;
d) Manter informados os associados sobre as actividades da As-

sociação;
e) Submeter à assembleia geral o relatório e contas anuais para

discussão e aprovação;
f) Apreciar os pedidos de admissão, readmissão e demissão dos

associados, nos termos do artigo 5.º

ARTIGO 19.º

A Associação de Pais obriga-se em todos os actos e contratos
com as assinaturas de dois membros da direcção, devendo uma de-
las ser a do presidente ou do seu substituto, bastando a assinatura do
presidente ou do seu substituto para actos de mero expediente.

Conselho fiscal
ARTIGO 20.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais,
pertencendo-lhe apreciar e emitir pareceres sobre o relatório e contas
e quaisquer projectos orçamentais ou despesas.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal reunirá pelo menos, uma vez por ano ou a
pedido do seu presidente, dos vogais ou da direcção, sempre que
se julgue necessário.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O património da Associação é constituído pelas quotas dos as-
sociados e por quaisquer outros bens ou receitas que lhe sejam atri-
buídos.

ARTIGO 23.º

A Associação será dissolvida por decisão de, pelo menos, três
quartos dos seus associados, em assembleia geral convocada para
esse fim. Se tal não se verificar, será feita segunda convocatória,
no prazo de oito dias, e terá de reunir, pelo menos, um terço dos
associados.

ARTIGO 24.º

Em caso de dissolução da Associação, e salvo determinação em
contrário da assembleia geral, os bens da Associação reverterão para
a Escola/Jardim.

Está conforme o original.

2 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065397

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA DO 1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
E JARDIM DE INFÂNCIA DE LAMAS FIGUEIRÓ

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Es-
cola do 1.º Ciclo do Ensino Básico e Jardim de Infância de Lamas
Figueiró, designada nestes estatutos apenas por Associação, é cons-
tituída pelos pais e encarregados de educação dos alunos, volunta-
riamente inscritos, nos termos destes estatutos.

2 � A Associação é uma instituição sem fins lucrativos e reger-se-á
pelos presentes estatutos leis aplicáveis.

3 � A Associação terá a sua sede nas instalações da Escola do
1.º Ciclo de Lamas Figueiró.

ARTIGO 2.º

A Associação tem como finalidade assegurar a efectiva partici-
pação dos pais na tarefa educativa da Escola, em estreita colabora-
ção com o corpo docente e os órgãos de gestão.

ARTIGO 3.º

Para a realização dos seus fins compete à Associação:
a) Promover a eleição, entre os pais e encarregados de educação,

dos que hão-de ser os seus representantes nos diversos órgãos da
Escola, onde tenham assento;

b) Manter os pais e encarregados de educação, convenientemen-
te informados sobre a vida da Escola, através de circulares, reu-
niões ou outros meios convenientes;

c) Colaborar na realização e estimular actividades recreativas,
culturais, desportivas e outras;

d) Intervir junto das entidades oficiais e particulares, no sentido
de promover a melhoria do equipamento de aprendizagem e social
com interesse para os alunos;

e) Colaborar com associações congéneres em ordem à conse-
cução de fins comuns, podendo inclusivamente federar-se a elas.

Dos associados
ARTIGO 4.º

1 � São associados efectivos, os pais e encarregados de educa-
ção que voluntariamente se inscrevam como tais.

2 � Podem inscrever-se como associados pessoas singulares ou
colectivas, que a assembleia geral vier a designar mediante proposta
da direcção.

ARTIGO 5.º

A inscrição efectua-se mediante preenchimento e a entrega do
respectivo boletim, a ser criado para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � São direitos comuns dos associados: participar nas
assembleias gerais, eleger e ser eleitos para os órgãos sociais da
Associação; e, propor os corpos sociais as iniciativas que entendam
contribuir para os objectivos da Associação.

2 � São deveres dos associados: colaborar por todos os meios
ao seu alcance, nas tarefas da Associação; exercer com zelo e dili-
gência, os cargos para que forem eleitos, cumprir as disposições
estatutárias e dos regulamentos internos aprovados em assembleia
geral, pagar as quotas que forem fixadas pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Perdem a qualidade de associados: os que apresentarem à direc-
ção, por escrito, o seu pedido de demissão; os que deixarem de
pagar as suas quotas, sem motivo justificado; por infracção dos
estatutos, reconhecida em assembleia geral.

Dos órgãos da Associação
ARTIGO 8.º

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
Todos os órgãos da Associação são eleitos anualmente, em

assembleia geral ordinária, que terá lugar nos primeiros 30 dias
imediatamente após o início do ano lectivo, podendo ser reeleitos
por iguais períodos.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral, que é o órgão soberano da Associação, é
constituída por todos os associados, em pleno gozo dos seus direi-
tos, dirigida e coordenada por uma mesa.

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

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente, uma vez por ano,
nos primeiros 30 dias após o início do ano lectivo, para apreciação
do relatório e contas do ano anterior, e para eleição de mais cor-
pos directivos e extraordinariamente, sempre que a sua convocação
seja requerida.

2 � A convocação da assembleia geral será feita pelo seu pre-
sidente ou por quem validamente o substituir com, pelo menos, oito
dias de antecedência, indicando sempre a hora e o local e assunto
a tratar, mediante aviso postal aos associados.

ARTIGO 11.º

A direcção é constituída por cinco elementos:
a) Presidente;
b) Vice-presidente;
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c) Tesoureiro;
d) Secretário;
e) Vogal.
Compete à direcção, assegurar a realização dos fins da Associa-

ção e designadamente:
a) Elaborar o programa das actividades;
b) Controlar a administração financeira, dar pareceres sobre as

contas anuais;
c) Deliberar sobre a admissão e demissão dos associados.

ARTIGO 12.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um vice-pre-
sidente e um vogal.

Compete a este, acompanhar a gestão económica e financeira da
Associação, fiscalizando as suas actividades, designadamente:

a) Elaborar parecer sobre o relatório anual das contas;
b) Verificar as contas sempre que entenda conveniente.

Está conforme o original.

8 de Janeiro de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065402

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA CERRADO DA BICA

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A Associação de Pais e Encarregados de Educação dos Alunos
do Jardim de Infância Cerrado da Bica, adopta a denominação de
Associação de Pais do Jardim de Infância Cerrado da Bica e tem
duração por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto e intervenção

1 � A Associação tem como objecto principal, assegurar a defesa
e a efectivação dos direitos e deveres que assistem aos pais e encarre-
gados de educação relativamente à educação dos filhos e educandos.

2 � A Associação intervém de acordo com o preceituado na lei
e deverá ter acesso, a título consultivo, a toda a documentação
existente na Escola, desde que lhe diga directa ou indirectamente
respeito.

ARTIGO 3.º

Natureza

A Associação é uma organização voluntária e sem fins lucrati-
vos, rege-se pelos presentes estatutos e, subsidiariamente, pela lei
aplicável.

ARTIGO 4.º

Princípios

1 � A Associação exerce a sua actividade, independentemente de
qualquer ideologia política ou religiosa e respeita as diversas correntes
de opinião e os princípios consagrados na Declaração Universal dos
Direitos do Homem e na Declaração dos Direitos da Criança, em
especial no que se refere à educação, ciência e cultura.

2 � A Associação exerce a sua actividade, fomentando o forta-
lecimento do movimento associativo de pais e a colaboração efec-
tiva entre todos os intervenientes no processo educativo.

3 � A Associação deve salvaguardar a sua independência em
relação a quaisquer organizações públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou supranacionais.

4 � Na prossecução dos seus objectivos, a Associação pode in-
tegrar-se em organizações nacionais e internacionais, com finalida-
des convergentes ou complementares, com estas celebrar acordos
ou, por qualquer forma, delas receber apoio ou apoiá-las.

ARTIGO 5.º

Atribuições

1 � Exercer a representação dos pais e encarregados de educa-
ção dos alunos da Escola:

a) A nível interno: nos órgãos de gestão previstos na lei, bem
como na definição, divulgação e realização no projecto educativo
da Escola e do regulamento interno;

b) A nível externo: nas estruturas do movimento associativo de
pais, junto do Ministério da Educação, dos órgãos do poder local
e de instituições ligadas à problemática da família e da educação.

2 � Divulgar os fins e os objectivos da Associação junto dos pais
e encarregados de educação com vista à cimentação de uma nova
cultura de participação da família no processo educativo das crian-
ças e dos jovens.

3 � Intervir na defesa dos interesses culturais, sociais, morais e
físicos dos educandos, em estreita colaboração com os demais par-
ceiros da comunidade educativa.

4 � Desenvolver e apoiar iniciativas visando a educação para a
cidadania e o pleno desenvolvimento pessoal e social dos educandos.

5 � Apoiar a formação dos pais e encarregados de educação para
a participação no processo educativo dos filhos e educandos e para
uma melhor intervenção na vida da Escola.

6 � Pugnar pela dignificação e qualidade do ensino, bem como
pela igualdade de oportunidades no acesso ao ensino e à cultura.

7 � Pronunciar-se sobre projectos de diplomas relacionados com
o seu objecto social.

8 � Desenvolver e fortalecer a amizade entre os pais, professo-
res, funcionários e alunos, designadamente, através da promoção de
actividades de carácter formativo, complementares da acção escolar.

9 � Desenvolver iniciativas no sentido da obtenção de subsí-
dios, patrocínios e outros apoios às actividades relacionadas com a
educação e bem estar dos alunos, bem como visando o reforço dos
objectivos definidos no projecto educativo da Escola e da acção
social escolar.

ARTIGO 6.º

Sede

A Associação tem a sua sede no Jardim de Infância Cerrado da
Bica, sito na Praceta de Cerrado da Bica, na Amadora.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 7.º

Qualidade

1 � A Associação tem duas categorias de associados: ordinários
e beneméritos.

2 � São associados ordinários, o pai e ou a mãe, ou o encarre-
gado de educação dos alunos da Escola, que se inscrevam na As-
sociação em cada ano escolar.

3 � São associados beneméritos:
a) Os que, tendo sido associados ordinários da Associação, já não

possuam filhos ou educandos na Escola e que se inscrevam na
Associação, nessa qualidade;

b) As pessoas singulares ou colectivas que prestem ou tenham
prestado serviços ou apoios relevantes à Associação ou ao movi-
mento associativo de pais e encarregados de educação, bem como
familiares de alunos que coadjuvem os respectivos encarregados de
educação, quando tal estatuto lhes seja atribuído pela direcção.

ARTIGO 8.º

Direitos

1 � Constituem direitos de todos os associados:
a) Participar nas reuniões da assembleia geral;
b) Participar em todas as actividades da Associação;
c) Serem informados das actividades desenvolvidas e a desenvol-

ver pela Associação.
2 � O direito de voto, bem como o de ser eleito para os órgãos

sociais, constitui prerrogativa exclusiva do associado ordinário.

ARTIGO 9.º

Deveres

Constituem deveres dos associados ordinários:
a) Informarem-se sobre as actividades da Associação;
b) Cooperarem nas actividades da Associação e contribuírem para

a realização dos seus objectivos;
c) Exercerem com zelo e diligência os cargos para que forem

eleitos;
d) Pagarem as quotas.

ARTIGO 10.º

Perda da qualidade de associado

1 � Perde-se a qualidade de associado ordinário:
a) Não renovando a inscrição em cada ano lectivo;
b) A pedido do associado, dirigido à direcção, em qualquer al-

tura do ano;
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c) Por infracção aos estatutos reconhecida pela assembleia
geral.

2 � Os associados beneméritos perdem esta qualidade em caso
de conduta lesiva aos objectivos e ou bom nome da Associação,
reconhecida pela assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 11.º

Especificação

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

ARTIGO 12.º

Preenchimento dos órgãos sociais

1 � Em reunião da assembleia geral, a ter lugar no início do
primeiro período lectivo, será eleita uma lisa destinada a preencher
os órgãos previstos no artigo anterior:

a) As listas concorrentes deverão ser apresentadas até meia hora
antes do início da reunião à mesa da assembleia geral;

b) Em alternativa, poderá ser composta uma lista de consenso, a
partir dos nomes propostos no decurso da assembleia geral;

c) A eleição verificar-se-á, em conjunto, por cada lista;
d) A distribuição dos cargos será feita em reunião dos eleitos,

convocada pela direcção cessante da Associação de Pais;
e) O acto de posse deverá ter lugar na data indicada pela mesa

da assembleia geral que procedeu às eleições, a qual conferirá posse
aos eleitos.

2 � O mandato tem a duração de um ano.
3 � Os membros dos órgãos sociais poderão ser reeleitos.
4 � Os órgãos sociais cessantes continuarão em exercício, até à

tomada de posse dos órgãos eleitos.

ARTIGO 13.º

Da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os associados e
reúne ordinariamente, no início de cada período lectivo, decorren-
do o processo eleitoral na primeira reunião.

2 � À assembleia geral, compete:
a) Eleger os membros dos órgãos sociais referidos no artigo 11.º

dos presentes estatutos;
b) Discutir e votar o plano de acção e o orçamento da Associação;
c) Discutir e deliberar sobre o relatório e contas da gerência

anuais;
d) Apreciar e votar propostas de alteração dos estatutos;
e) Aprovar o valor das quotas dos associados.
3 � A assembleia geral reúne em primeira convocação com a

presença de metade de todos os associados e em segunda convo-
cação, 30 minutos depois da hora indicada na convocatória, com
qualquer número de presenças.

4 � A assembleia geral, reúne extraordinariamente, por iniciati-
va do presidente da mesa, por solicitação da direcção, do conselho
fiscal ou a requerimento de pelo menos, 10% dos associados.

5 � A convocação dos associados para as reuniões da assembleia
geral, será feita por via postal e por qualquer outro meio de comu-
nicação escola/família, com pelo menos, oito dias de antecedência.

6 � Da convocação da assembleia geral, será dado conhecimento
a todos os pais e encarregados de educação da Escola, quer atra-
vés do Boletim Informativo da Associação, quer de cartaz afixado
nos locais da Escola, destinados às informações da Associação ou
por qualquer outro meio julgado conveniente.

7 � Os pais e encarregados de educação não associados, terão
oportunidade de fazer a sua inscrição na Associação, em qualquer
altura, podendo participar de pleno direito na reunião da assembleia
geral imediatamente a seguir ao acto de inscrição.

8 � Da convocatória da reunião da assembleia geral, deverão
constar: dia, hora, local e ordem de trabalhos da reunião.

9 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta de votos dos associados presentes, à excepção
daquelas referentes à revisão das normas estatutárias e à dissolu-
ção da Associação, que deverão contar com, pelo menos, três quar-
tos dos votos dos associados presentes e três quartos dos votos de
todos os associados, respectivamente.

10 � Os associados poder-se-ão fazer representar por outro, atra-
vés de carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral e
num máximo de uma representação por associado.

11 � Na parte relativa à discussão e aprovação do relatório, do
plano de actividades e das contas de gerência do exercício, pode-
rão intervir e votar todos quanto tenham sido associados no ano
lectivo anterior.

12 � A mesa da assembleia geral é composto por um presiden-
te, um vice-presidente e dois secretários.

ARTIGO 14.º

Da direcção

1 � A direcção da Associação é composta pelo presidente, vice-
-presidente, o secretário, o tesoureiro e um vogal.

2 � Compete à direcção:
a) Dar cumprimento às deliberações da assembleia geral e dar

execução a todas as acções que se enquadram nas finalidades da
Associação;

b) Representar a Associação, defender os seus direitos e prerro-
gativas e assumir as obrigações correspondentes;

c) Gerir os bens da Associação;
d) Apresentar à assembleia geral os instrumentos de gestão refe-

ridos nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo 13.º;
e) Designar os representantes da Associação nos órgãos da Es-

cola;
f) Assegurar o contrato permanente e a colaboração com os ór-

gãos de administração e gestão, bem como com as demais estrutu-
ras e projectos da Escola.

3 � A direcção reunirá em carácter ordinário, em dia e hora a
combinar entre os seus membros, e extraordinariamente, sempre que
o presidente ou a maioria dos seus membros o solicite.

4 � Do dia e hora das reuniões ordinárias da direcção, será dado
conhecimento aos associados e à direcção da Escola.

5 � A direcção pode deliberar somente se estiverem presentes
mais de metade dos seus membros.

6 � As deliberações da direcção serão tomadas por maioria dos
membros presentes, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 15.º

Do conselho fiscal

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

2 � Compete ao conselho fiscal dar parecer sobre o orçamento,
o relatório e contas de gerência da Associação e zelar pelo cum-
primento dos presentes estatutos, bem como da legislação aplicá-
vel à Associação.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro

ARTIGO 16.º

Receitas

1 � Constituem receitas da Associação:
a) As quotizações dos associados;
b) As doações e ou subsídios de que a Associação venha a be-

neficiar;
c) Quaisquer outras formas legais de angariar fundos.
2 � Os pais e encarregados de educação dos alunos subsidiados

pela ASE estão dispensados do pagamento de quotas.

ARTIGO 17.º

Despesas

1 � Para além dos encargos inerentes ao seu funcionamento
regular, constituem despesas da Associação:

a) O pagamento de subsídios, comparticipações e outros encar-
gos resultantes de iniciativas próprias ou em colaboração com ou-
tras entidades, no âmbito do plano de acção e orçamento aprova-
dos pela assembleia geral;

b) O pagamento de quotas que a Associação tenha o dever de
cumprir.

ARTIGO 18.º

Tesouraria

1 � Será mantida uma conta bancária para depósito dos valores
monetários da Associação.

2 � Para movimentação desta conta serão indicados três titula-
res de entre os membros da direcção, obrigando-se a Associação,
mediante assinatura conjunta de dois deles, sem um necessariamente
o presidente ou o tesoureiro.
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CAPÍTULO V
Disposições gerais

ARTIGO 19.º

Quem obriga a Associação

1 � À excepção do disposto no artigo anterior, a Associação
obriga-se pela assinatura conjunta de dois dos membros da direc-
ção, sendo um deles o presidente ou o vice-presidente ou de três
membros da direcção.

2 � A correspondência de mero expediente, será assinada por
qualquer um dos membros da direcção.

3 � Em caso de dissolução da Associação, caberá à assembleia
geral decidir sobre os bens e demais procedimentos legais que efec-
tivem a dissolução.

ARTIGO 20.º

Regulamento interno

No desenvolvimento das normas dos presentes estatutos, deverá
ser elaborado e aprovado pela direcção, o regulamento interno da
Associação.

ARTIGO 21.º

Vigência

Os presentes estatutos entram em vigor, em 15 dias após a sua
aprovação pela assembleia geral; todavia, não produzem efeitos em
relação a terceiros, enquanto não forem publicados nos termos da
lei.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065406

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA SECUNDÁRIA DE ANTÓNIO GEDEÃO

Estatutos

CAPÍTULO I

Da natureza, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais e Encarregados e Educação da Escola
Secundária de António Gedeão, designada de agora em diante, ape-
nas por Associação, é constituída por todos os pais e ou encarre-
gados de educação dos alunos da Escola, que voluntariamente nela
se inscreverem.

ARTIGO 2.º

A Associação é uma instituição independente, isenta de ideolo-
gias políticas e religiosas, com duração ilimitada e sem fins lucra-
tivos que se rege pelos presentes estatutos e nos casos omissos pela
lei geral.

ARTIGO 3.º

A Associação terá a sua sede nas instalações da Escola Secun-
dária de António Gedeão, sita na Alameda de Guerra Junqueiro,
2810 Laranjeiro ou, em caso de impossibilidade, noutro local do
concelho de Almada.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por objecto congregar e representar todos os
pais e ou encarregados de educação dos alunos da Escola Secun-
dária de António Gedeão; sendo seu objectivo fomentar uma co-
operação permanente com a Escola e criar e desenvolver as condi-
ções necessárias para a efectiva participação de todos os
interessados na tarefa educativa.

CAPÍTULO II

Dos associados

§ único. São associados todos os pais e ou encarregados de edu-
cação dos alunos da Escola Secundária de António Gedeão, que
voluntariamente se inscreverem na Associação.

ARTIGO 5.º

Direitos do associado:
a) Tomar parte nas assembleias gerais e eleger e ser eleito para

os órgãos sociais da Associação;
b) Participar a título individual ou colectivamente, ou colaborar

por quaisquer outros meios, nas tarefas da Associação;
c) Propor à direcção as iniciativas que considere contribuir para

alcançar os objectivos da Associação;
d) Receber o Boletim editado pela Associação.

ARTIGO 6.º

Deveres do associado:
a) Colaborar por todos os meios ao seu alcance nas tarefas da

Associação;
b) Exercer com zelo e diligência, os cargos para que for eleito;
c) Cumprir as disposições estatutárias e regulamentos internos da

Associação;
d) Contribuir com uma quota cujo montante será fixado anual-

mente pela direcção.

ARTIGO 7.º

Perde a qualidade de associado:
a) Aquele que apresentar por escrito o seu pedido de demissão;
b) Aquele que praticar uma infracção aos estatutos, reconhecida

pela direcção e ratificada em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Os titulares dos órgãos sociais, serão eleitos anualmente em
assembleia geral ordinária, para o efeito realizada no primeiro mês
de cada ano lectivo, tomando pose de imediato após aprovação do
relatório e contas da direcção cessante.

ARTIGO 10.º

Nenhum cargo dos órgãos sociais será remunerado.

ARTIGO 11.º

Da assembleia geral:
a) A assembleia geral é o órgão soberano da Associação e é cons-

tituída por todos os associados no pleno gozo dos seus direitos;
b) A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente, pri-

meiro e segundo secretários;
c) A competência e a forma de funcionamento da assembleia

geral, serão prescritas nas disposições legais aplicáveis do Código
Civil.

ARTIGO 12.º

Do conselho fiscal:
a) Compete-lhe fiscalizar os actos administrativos e financeiros

da direcção e visar o seu relatório de actividades e contas para
aprovação em assembleia geral;

b) O conselho fiscal é constituído pelo presidente, um secretário
e um vogal;

c) Quando julgar necessário, pode solicitar a convocação extra-
ordinária da assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Da direcção:
a) A direcção é o órgão executivo da Associação e compete-lhe

toda a gerência social, administrativa e financeira da Associação;
b) A direcção será constituída por um presidente, um vice-presi-

dente, um secretário, um tesoureiro e três vogais.

CAPÍTULO IV

Do regime financeiro e patrimonial

ARTIGO 14.º

As receitas da Associação, serão provenientes das quotas pagas
pelos associados e por quaisquer subsídios, donativos, doações ou
legados que lhe sejam eventualmente atribuídos.
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ARTIGO 15.º

A Associação obriga-se por duas assinaturas, sendo uma a do
presidente e outra a do secretário.

ARTIGO 16.º

Em caso de dissolução da Associação, todos os valores monetá-
rios e bens reverterão a favor da Escola Secundária de António
Gedeão.

CAPÍTULO V

Das eleições

ARTIGO 17.º

A mesa da assembleia geral ordinária, funcionará como mesa
eleitoral, competindo-lhe organizar todo o processo de eleição dos
órgãos sociais da Associação.

ARTIGO 18.º

Os titulares dos órgãos sociais da Associação, serão eleitos por
escrutínio directo, com o voto favorável da maioria qualificada dos
presentes.

ARTIGO 19.º

A eleição será efectuada através de listas nominais para os três
órgãos sociais, as quais deverão ser entregues ao presidente da mesa
da assembleia, até ao início do acto eleitoral.

CAPÍTULO VI

Dissolução

ARTIGO 20.º

Para dissolução da Associação, são necessários os votos favorá-
veis de três quartos dos associados no pleno gozo dos seus direitos.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065407

FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE PAIS
E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO DO CONCELHO DE PAREDES

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, sede e fins da Federação

ARTIGO 1.º

1 � A Federação das Associações de Pais e Encarregados de
Educação do Concelho de Paredes, adiante designada por FAPEP,
é constituída nos termos da lei, pelas Associações de Pais e Encar-
regados de Educação existentes nas Escolas E,B 1, 2 e 3, Secun-
dárias e Jardins de Infância, públicas, privadas ou cooperativas, da
área do concelho de Paredes.

2 � A FAPEP é uma instituição sem fins lucrativos, com dura-
ção indeterminada e reger-se-á pelos presentes estatutos.

3 � A FAPEP tem a sua sede no concelho de Paredes.
4 � A FAPEP poderá filiar-se e ser um membro de pleno direito de

qualquer federação ou confederação de âmbito distrital ou nacional de
associações de pais.

ARTIGO 2.º

A FAPEP tem como objectivos específicos:
a) Congregar, coordenar, dinamizar, defender e representar todas as

associações de pais e encarregados de educação do concelho de Paredes;
b) Contribuir para uma participação integrada de todos os par-

ceiros responsáveis no desenvolvimento do processo educativo;
c) Pugnar pela dignificação do ensino em todos os seus aspec-

tos, nomeadamente, na qualidade, eficiência, disciplina e respeito
pelos valores humanos em geral, bem como pela igualdade de opor-
tunidade no acesso ao ensino e à cultura;

d) Fomentar e colaborar em actividades de carácter pedagógico,
cultural, desportivo e social.

ARTIGO 3.º

1 � A FAPEP intervirá junto dos órgãos de soberania, autori-
dades e instituições, nomeadamente, as autarquias do concelho, no
sentido de criar possibilidades e de facilitar o exercício das com-

petências, deveres e direitos quer da FAPEP, quer das associações
suas federadas e, bem assim, dos pais e encarregados de educação,
como primeiros e principais responsáveis pela educação integral dos
seus filhos e educandos.

2 � A FAPEP exercerá as suas actividades independentemente
de qualquer ideologia política ou religiosa, respeitando as diversas
correntes de opinião e os padrões de direito natural, reconhecidas
pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e da Criança,
especialmente no que se refere à educação, ciência e cultura.

3 � A FAPEP salvaguardará sempre a sua independência em
relação a quaisquer organizações oficiais ou privadas, mas fomen-
tará sempre a colaboração efectiva entre os vários intervenientes no
processo educativo.

4 � A FAPEP poderá exercer actividades que, não dizendo res-
peito a aspectos meramente educativos, se relacionem com eles e
com a defesa e apoio da instituição familiar, o que poderá fazer em
cooperação com outras entidades, devidamente reconhecidas.

5 � Para a prossecução dos seus objectivos, a Federação pode
integrar-se em organizações com finalidades convergentes ou com-
plementares e com elas celebrar acordos e delas receber apoio ou
apoiá-las.

6 � Também nas áreas de Prevenção e de Segurança a FAPEP
poderá colaborar e organizar acções de sensibilização e formação
nesse sentido.

7 � A FAPEP deve ainda promover a detecção e estudo de pro-
blemas que afectem a comunidade escolar, nomeadamente, através
de inquéritos, reuniões, conferências, colóquios, sessões de estudo,
exposições e criação de grupos de trabalho que se considerem ne-
cessários para atingir tais objectivos.

CAPÍTULO II
Dos associados

ARTIGO 4.º

São membros desta Federação as associações de pais e encarre-
gados de educação, formalmente constituídas de acordo com a lei,
na área do concelho de Paredes e no âmbito dos estabelecimentos
de ensino oficial, particular ou cooperativo, desde a data da sua
legalização, caso manifestem por escrito essa vontade.

ARTIGO 5.º

Para que a sua adesão se torne efectiva, a solicitação deve fazer-se
acompanhar de cópia da publicação dos respectivos estatutos no Diá-
rio da República, ou do competente documento de depósito dos
mesmos na Secretaria-Geral do Ministério da Educação.

ARTIGO 6.º

1 � A admissão das associações de pais é da competência da
direcção, que deve promover os necessários processos administra-
tivos para a sua adesão.

2 � Em caso de recusa daquele órgão, a Associação tem a pos-
sibilidade de recurso para a assembleia geral da FAPEP.

ARTIGO 7.º

São direitos dos associados:
a) Participar nas assembleias gerais desta Federação ou outras

reuniões para que forem convocados;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da FAPEP;
c) Participar em grupos de trabalho, que venham a ser constituí-

dos para o exercício de funções inerentes à realização das suas
actividades;

d) Beneficiar do apoio e dos serviços de que a FAPEP disponha
no âmbito da observância e prossecução dos seus objectivos;

e) Propor aos órgãos sociais desta Federação, as iniciativas que
considerem úteis para a prossecução das finalidades fundamentais;

f) Ser representado junto de instituições ou entidades administrativas
em que a FAPEP possa exercer de alguma forma a sua influência;

g) Examinar na sede da FAPEP a escrita e contas da Federação,
desde que o solicitem à direcção com a antecedência de 15 dias;

h) Requerer a convocação de assembleia geral sempre que en-
tendam haver incumprimento da lei ou dos estatutos, ou por quais-
quer outros motivos que considerem de interesse para a FAPEP, nos
termos do n.º 2 do artigo 18.º

ARTIGO 8.º

São deveres dos associados:
a) Comparecer às reuniões, para as quais forem convocados pela

FAPEP;
b) Observar todas as disposições estatutárias e legais, bem como

as deliberações dos corpos sociais;
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c) Desempenhar com zelo, dedicação e eficiência os cargos e
funções para que forem eleitos ou designados;

d) Pagar com pontualidade as quotizações a que estão obrigados
estatutariamente.

ARTIGO 9.º

Perdem a qualidade de membros da FAPEP:
a) As associações que o manifestem por escrito, em carta regis-

tada;
b) As associações que, por incumprimento das disposições legais

ou estatutárias, venham a ser excluídas por deliberação tomada em
assembleia geral.

CAPÍTULO III

Dos corpos sociais

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

1 � Os órgãos sociais são eleitos anualmente até ao final de cada
ano civil, em assembleia geral convocada expressamente para o efeito.

2 � Os titulares dos corpos sociais dos associados da FAPEP,
após a tomada de posse nas suas instituições, devem formar as lis-
tas concorrentes ao acto eleitoral desta Federação, as quais deve-
rão ser entregues até ao primeiro dia útil do mês de Dezembro, ao
presidente da mesa, em exercício.

3 � As listas devem conter obrigatoriamente o nome completo dos
representados, órgãos a que se candidatam, as associações que repre-
sentam e um número de suplentes nunca superior aos dos efectivos.

4 � Caso não sejam formadas as listas indicadas nos números
anteriores, dentro do prazo previsto, o presidente da mesa da
assembleia geral convocará os associados, para uma sessão extraor-
dinária, estabelecendo com eles uma lista consensual que, de ime-
diato, em segunda convocatória, será colocada a sufrágio aos ele-
mentos presentes na mesma.

5 � O mandato inicia-se após a tomada de posse, que será
conferida aos novos membros dos órgãos sociais pelo presidente da
mesa da assembleia geral cessante, tendo a mesma lugar dentro de
um prazo nunca superior a 15 dias.

6 � O exercício de qualquer dos cargos nos corpos sociais é
gratuito, podendo no entanto, justificar-se o pagamento de despe-
sas dele derivadas.

ARTIGO 12.º

1 � Os corpos sociais são convocados pelos respectivos presidentes
e só podem deliberar com a presença da maioria dos seus titulares.

2 � As decisões são tomadas por maioria dos presentes, tendo
o presidente, além do seu voto, o direito a voto de desempate.

3 � Nas assembleias gerais, cada associação presente só terá
direito a um voto nas suas deliberações.

ARTIGO 13.º

Das reuniões dos corpos sociais serão elaboradas sempre as res-
pectivas actas, obrigatoriamente assinadas pelos membros presen-
tes, com excepção das actas das assembleias gerais que apenas se-
rão assinadas pelos elementos da mesa, depois de aprovadas.

ARTIGO 14.º

1 � Os membros dos corpos sociais são responsáveis solidariamente,
por faltas e irregularidades cometidas no exercício dos seus mandatos.

2 � Para além dos motivos previstos na lei, os membros dos
corpos sociais ficam exonerados de responsabilidade se:

a) Não tiverem tomado parte nessa deliberação;
b) Tiverem votado contra essa deliberação e o fizerem constar,

através de declaração de voto, da acta respectiva.

ARTIGO 15.º

Quando a direcção ou conselho fiscal se encontrarem em situa-
ção de vacatura de algum dos seus membros, o presidente do ór-
gão em causa convocará um dos suplementes, pela ordem em que
tiverem sido eleitos, os quais entrarão de imediato em funções.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 16.º

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

2 � A assembleia geral é dirigida pela respectiva mesa, que se
compõe por um presidente, um primeiro-secretário e um segundo-
-secretário.

3 � Na ausência ou impedimento de qualquer um dos membros
da mesa da assembleia geral, competirá a esta eleger os respecti-
vos substitutos de entre os associados presentes, os quais cessarão
as suas funções após o termo da sessão.

ARTIGO 17.º

Compete à mesa da assembleia geral, dirigir, orientar e discipli-
nar os trabalhos das suas sessões, representá-la e, designadamente,
decidir sobre quaisquer propostas, requerimentos ou reclamações
apresentadas, sem prejuízo de recurso nos termos legais.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral reunirá em sessões ordinárias e extraordinárias.
1) Em sessões ordinárias, obrigatoriamente, uma vez por ano:
a) Durante o mês de Dezembro de cada ano, para eleição dos

corpos sociais da Federação; para aprovação do relatório da direc-
ção e contas da gerência, do plano de actividades e orçamento e,
bem assim, dos respectivos pareceres do conselho fiscal. Na ses-
são deverão estar presentes os membros cessantes dos órgãos sociais
da FAPEP, aos quais compete a apresentação do relatório, das con-
tas de gerência e respectivo parecer do conselho fiscal.

2) Em sessões extraordinárias, por iniciativa do presidente da
mesa, quando requerida pela direcção, pelo conselho fiscal ou ain-
da por um terço dos seus associados, no pleno gozo dos seus di-
reitos.

ARTIGO 19.º

À assembleia geral compete deliberar sobre todos os assuntos
inseridos na ordem de trabalhos e, necessariamente:

a) Definir as linhas fundamentais da actuação da FAPEP;
b) Eleger e destituir os órgãos sociais;
c) Fixar o valor mínimo das quotas anuais dos associados;
d) Apreciar e votar os relatórios da direcção, as contas de gerên-

cia, os planos de actividade, os orçamentos e os pareceres do con-
selho fiscal;

e) Aprovar as alterações dos estatutos da FAPEP;
f) Decidir sobre a exclusão de associados, de acordo com o pres-

crito na alínea b) do artigo 9.º;
g) Deliberar sobre a extinção da FAPEP.

ARTIGO 20.º

1 � As assembleias gerais são convocadas com a antecedência
de, pelo menos, 15 dias, cuja convocatória indicará o local, dia, hora
e ordem de trabalhos, conforme as disposições estatutárias e legais.

2 � As assembleias gerais reunirá à hora marcada na convoca-
tória, se estiverem presentes mais de metade dos seus associados
no pleno gozo dos seus direitos ou, meia hora depois, em segunda
convocatória, com qualquer número de presenças.

3 � As assembleias gerais extraordinárias, quando requeridas por
um terço dos associados, só poderão reunir se estiverem presentes
75% dos seus requerentes.

4 � As deliberações sobre as matérias previstas nas alíneas e) e
g) do artigo 19.º, só serão válidas se obtiverem o voto favorável de,
pelo menos, três quartos dos associados convocados de acordo com
o previsto no artigo 175.º do Código Civil.

ARTIGO 21.º

As deliberações das assembleias gerais são soberanas desde que
tenham sido discutidas e votadas nos termos legais em vigor, em
assembleia geral regularmente convocada.

CAPÍTULO V

Da direcção

ARTIGO 22.º

1 � A direcção é constituída por sete membros, dos quais será
um presidente, um vice-presidente, um primeiro-secretário, um se-
gundo-secretário, um tesoureiro, um primeiro-vogal e um segundo-
-vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se torna-
rão efectivos, à medida que se derem vagas na direcção e pela or-
dem da lista em que tiverem sido eleitos.

3 � Cada um dos membros que compõem, a direcção cumprirá
as tarefas ajustadas aos cargos para que foi eleito ou que lhe se-
jam atribuídas nas suas reuniões.
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ARTIGO 23.º

Compete à direcção gerir a FAPEP e representá-la, incumbindo-lhe
designadamente:

a) Dirigir e orientar todas as actividades da Federação em con-
formidade com os estatutos, com a lei e com as deliberações da
assembleia geral;

b) Elaborar anualmente o plano de actividades, o orçamento, o
relatório e as contas de gerência, que serão submetidos ao parecer
do conselho fiscal e apresentadas em assembleia geral para discus-
são e aprovação dos associados;

c) Assegurar a organização e funcionamento dos serviços consi-
derados necessários, bem como escrituração dos livros nos termos
da lei e, bem assim, manter actualizada a listagem de associados
da FAPEP;

d) Elaborar e manter actualizado o inventário de património da FAPEP;
e) Promover o expediente necessário à adesão de novos associa-

dos, ou à sua exoneração, tendo em conta os estabelecidos nas
alíneas a) e b) do artigo 9.º;

f) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral a convo-
cação das respectivas sessões nos termos estatutários;

g) Criar, organizar e extinguir grupos de trabalho ou serviços, que
tenham sido considerados necessários para atingir determinados objec-
tivos desta Federação.

ARTIGO 24.º

A direcção reunirá sempre que for julgado conveniente e, obri-
gatoriamente, uma vez por mês.

ARTIGO 25.º

1 � Para obrigar a Federação são necessárias e bastantes duas
assinaturas, sendo uma delas a do presidente ou vice-presidente.

2 � Nas operações financeiras é obrigatória a assinatura do te-
soureiro.

3 � No caso de mero expediente, bastará a assinatura de qual-
quer um dos membros da direcção.

CAPÍTULO VI

Do conselho fiscal

ARTIGO 26.º

1 � O conselho fiscal é constituído por três membros: um pre-
sidente, um secretário e um vogal.

2 � Poderá ainda haver um número de suplentes, que se torna-
rão efectivos, à medida que se derem vagas no conselho fiscal e pela
ordem da lista em que tiverem sido eleitos.

ARTIGO 27.º

Compete ao conselho fiscal zelar pelo cumprimento da lei, dos es-
tatutos, das deliberações das assembleias gerais e, designadamente:

a) Exercer a fiscalização sobre a escrituração dos livros e do-
cumentos da FAPEP, sempre que o julgar conveniente;

b) Dar pareceres sobre os relatórios, contas da gerência, planos
de actividades e orçamentos, apresentados pela direcção, a fim de
serem submetidos à apreciação e aprovação dos associados em
assembleia geral;

c) Assistir às reuniões da direcção, sempre que o julgar conve-
niente, mas sem direito a voto nas suas deliberações;

d) Solicitar à direcção os elementos que considere necessários ao
cumprimento das suas atribuições;

e) Solicitar ao presidente da mesa da assembleia geral, a convo-
cação das sessões que considere necessárias, nos termos estatutários.

ARTIGO 28.º

O conselho fiscal reunirá sempre que o julgue necessário e, obri-
gatoriamente, duas vezes por ano, dando os respectivos pareceres
sobre os documentos apresentados pela direcção, antes da sua dis-
cussão e aprovação em assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas

ARTIGO 29.º

1 � São receitas da FAPEP:
a) O produto da quotização dos associados;
b) Donativos, subvenções, legados que lhe sejam atribuídos e bem

assim, o produto de realizações e eventos levados a efeito para a
criação de fundos;

c) Outras receitas.

2 � Compete à assembleia geral, por proposta da direcção, de-
liberar sobre o montante mínimo das quotizações anuais a pagar
pelos associados à FAPEP.

ARTIGO 30.º

Em caso de dissolução da FAPEP, será eleita em assembleia
geral, uma comissão liquidatária que cessará as suas funções após
cumprir as decisões nela tomadas e nos termos da legislação em
vigor.

ARTIGO 31.º

Os casos omissos nestes estatutos serão resolvidos em assembleias
gerais, de acordo com a lei vigente para as associações.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065410

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DOS ALUNOS DA ESCOLA TECNOLÓGICA DE SINES

Estatutos

CAPÍTULO I
ARTIGO 1.º

Denominação e sede

A Associação adopta a denominação de Associação de Pais e
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola Tecnológica de
Sines, e tem sede nas instalações da referida Escola que é situada
no Complexo Petroquímico de Sines, apartado 41, 7520-954 Sines,
concelho de Sines.

ARTIGO 2.º

Objectivos

1 � Levar ao conhecimento do Ministério da Educação e ou das
autoridades administrativas os problemas que afectem o bom fun-
cionamento da Escola e que nesta não possam ser solucionados e
colaborar com estas entidades na procura de soluções tendentes à
sua resolução.

2 � Auscultar e levar ao conhecimento dos órgãos directivos da
Escola, as aspirações e sugestões dos pais e ou encarregados de
educação que respeitam a problemas dos seus educandos e ou da
mesma Escola.

3 � Sugerir e promover, em colaboração com os órgãos directivos
da Escola, actividades culturais, desportivas, técnico-científicas, re-
creativas e outras de formação complementar da acção escolar,
nomeadamente, na ocupação dos tempos livres.

4 � Fomentar o convívio social entre os pais e ou encarregados
de educação, professores, alunos e empregados, tendo em vista a
criação, desenvolvimento e consolidação de uma autêntica solida-
riedade entre todos no sentido de facilitar a prossecução dos ob-
jectivos propostos.

5 � A Associação procurará cumprir os seus objectivos numa
independência relativamente a quaisquer organizações oficiais e
privadas, exercendo as suas actividades em plena neutralidade no
que respeita a ideologias político-religiosas.

ARTIGO 3.º

Para realização dos objectivos

1 � Envidar todos os esforços no sentido de estabelecer todos
os contactos e diálogo necessários a uma recíproca compreensão
entre professores, alunos, empregados e encarregados de educação.

2 � Por si próprio ou em cooperação com associações simila-
res, actuar junto do Ministério da Educação de modo a participar
na estruturação do ensino no País e na planificação das respecti-
vas instalações.

3 � Defender perante a Escola e quaisquer outras entidades ou
interesses dos pais e ou encarregados de educação e dos alunos e
evidenciar as suas aspirações e necessidades no que respeita à edu-
cação, ao ensino e ao conforto destes últimos.

4 � Promover reuniões a fim de discutir problemas pedagógi-
cos, didácticos e disciplinares e colaborar activamente na obtenção
de soluções justas e adequadas.

5 � Emitir parecer sobre o regulamento da Escola e pronunciar-se
sobre a elaboração de projectos de diplomas legislativos que à Es-
cola seja solicitado o seu parecer.
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6 � Colaborar com associações similares, podendo integrar-se
em qualquer federação de organismos congéneres e representá-los
como delegado ou correspondente, sempre que julgar necessário e
conveniente.

7 � Promover palestras, colóquios e exposições, de modo a obter
melhor esclarecimento dos pais e ou encarregados de educação e
alunos, acerca dos problemas de educação, orientação profissional,
saúde e outros semelhantes.

8 � Publicar e divulgar livros, revistas e outras publicações con-
sideradas de interesse.

9 � Pugnar junto das entidades oficiais e particulares para que
seja conseguido auxílio e suporte financeiro às actividades relacio-
nadas com a educação e bem-estar dos alunos, bem como solicitar
das entidades públicas e ou privadas a colaboração necessária à
resolução de problemas de interesse para a Escola e para o seu
normal funcionamento.

CAPÍTULO II
ARTIGO 4.º

Admissão

1 � São sócios os pais ou encarregados de educação dos alunos
que frequentem a Escola Tecnológica de Sines, após pagamento da
quota fixada.

ARTIGO 5.º

Sócios honorários ou de mérito

1 � Poderão ser admitidos como sócios, sob proposta e após
aprovação em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Pedido de demissão

1 � Os sócios podem pedir, em qualquer altura e por meio de
escrito dirigido ao conselho executivo, a sua demissão.

2 � O pedido de demissão produz efeitos logo que recebido pelo
conselho executivo.

ARTIGO 7.º

Perda de qualidade de sócio

1 � Poderão ser excluídos os sócios que pratiquem actos lesi-
vos dos interesses e do bom nome da Associação e os que, pelo
seu comportamento contribuam para a criação de um mau ambien-
te na Escola.

2 � A exclusão de sócios é da competência do conselho executivo,
podendo no entanto ser interposto recurso para a assembleia geral.

3 � Manterão a sua qualidade de sócios, os corpos sociais, até
ao fim do mandato.

4 � Poderão ser sócios todas as pessoas individuais que o re-
queiram por escrito e sejam admitidas pelo conselho executivo.

CAPÍTULO III
ARTIGO 8.º

Disposições gerais

São órgãos da Associação: a assembleia geral, o conselho exe-
cutivo e o conselho fiscal.

ARTIGO 9.º

Forma de designação

1 � A mesa da assembleia geral, o conselho executivo e o con-
selho fiscal, serão eleitos pela assembleia geral, em escrutínio se-
creto e por meio de listas nominais, a apresentar ou pelo conselho
executivo cessante ou por grupos de, pelo menos, 10 sócios, com
15 dias de antecedência, pelo menos, em relação ao acto eleitoral.

2 � A eleição terá lugar todos os anos, nos primeiros 30 dias
após a abertura do ano escolar.

ARTIGO 10.º

Da assembleia geral � composição e funcionamento

1 � A assembleia geral é constituída por todos os sócios.
2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas reuniões da

assembleia geral por outros sócios, bastando para prova dos pode-
res de representação, a apresentação de escrito assinado pelo repre-
sentado, dirigido ao presidente da assembleia geral, a quem deverá
ser entregue até ao início da reunião.

3 � É admitido o voto por correspondência para a eleição dos
órgãos sociais.

O voto deverá ser enviado, em subscrito fechado e não identifi-
cado, através de carta dirigida ao presidente da assembleia geral.

Os votos poderão ser remetidos por via postal até à véspera do
dia designado para a eleição ou entregues em mão até ao encerra-
mento das urnas.

Os votos que não respeitem o que acima fica estatuído não po-
derão ser considerados.

4 � A assembleia geral não poderá funcionar em primeira
convocatória sem a presença de, pelo menos, metade dos sócios.
Poderá no entanto, anunciar-se no mesmo aviso a reunião da
assembleia geral, em segunda convocatória, para meia hora depois,
com qualquer número de presenças.

ARTIGO 11.º

Competência da assembleia

À assembleia geral, para além da competência estabelecida na lei
e nestes estatutos, cabe deliberar sobre:

a) A aprovação de regulamentos necessários ao bom funciona-
mento interno da Associação;

b) A adesão ou filiação da Associação em uniões ou federações
de associações de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 12.º

Convocação e natureza das reuniões

1 � As reuniões da assembleia geral serão convocadas pelo con-
selho executivo.

2 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, nos primeiros 30 dias após a abertura do ano escolar, para a
eleição dos corpos sociais e para a discussão e votação do relató-
rio de actividades e do balanço anual apresentados pelo conselho
executivo.

3 � A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando
convocada por iniciativa do próprio conselho executivo ou do con-
selho fiscal ou quando a sua convocação for requerida pelos sócios
nos termos estabelecidos pela lei.

ARTIGO 13.º

Composição da mesa da assembleia geral

A mesa será composta por um presidente e por dois secretários.

ARTIGO 14.º

Funcionamento da mesa

1 � Compete ao presidente da respectiva mesa, dirigir as reu-
niões da assembleia geral, assinar actas e investir nos cargos os ti-
tulares dos órgãos sociais.

2 � Compete aos secretários substituir o presidente nas suas
faltas e impedimentos, bem como lavrar e assinar as actas das reu-
niões da assembleia geral e os termos de posse dos titulares dos
órgãos sociais e prover ao expediente da mesa.

3 � Na falta de todos os membros da mesa, a direcção da
assembleia geral será assegurada por três sócios eleitos na própria
reunião, sob proposta do conselho executivo.

ARTIGO 15.º

Do conselho executivo � composição

O conselho executivo é constituído por cinco membros: sendo um
presidente, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um
vogal.

ARTIGO 16.º

Competência

O conselho executivo é o órgão de administração da Associação
e a ela compete a sua representação.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

1 � O conselho executivo reunirá, pelo menos, uma vez em cada
mês, podendo reunir extraordinariamente, quando convocado pelo
seu presidente, por iniciativa sua ou de qualquer outro membro do
conselho.

2 � O presidente será substituído nas suas faltas ou impedimen-
tos pelo secretário.
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ARTIGO 18.º

Forma de vinculação

A Associação vincula-se com as assinaturas conjuntas de dois
membros do conselho executivo, sendo um o presidente ou o te-
soureiro.

ARTIGO 19.º

Do conselho fiscal � composição

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

ARTIGO 20.º

Competência

Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar e fiscalizar as contas, sempre que o entenda conve-

niente;
b) Emitir parecer sobre o relatório de actividade e o balanço

anual;
c) Fiscalizar os actos do conselho executivo;
d) Emitir parecer sobre qualquer assunto de interesse para a As-

sociação, a pedido da assembleia geral ou do conselho executivo.

ARTIGO 21.º

Funcionamento

O conselho fiscal deve reunir, pelo menos, uma vez em cada ano,
devendo reunir extraordinariamente sempre que o seu presidente a
convoque, por iniciativa sua ou de qualquer dos seus vogais ou a
pedido da assembleia geral ou do conselho executivo.

CAPÍTULO IV
ARTIGO 22.º

Outras disposições � receitas

1 � Constituem receitas da Associação:
a) As quotas pagas pelos associados;
b) Os rendimentos de bens próprios;
c) Os subsídios que venha a receber.
2 � As quotas serão fixadas pela assembleia geral, sobre pro-

posta do conselho executivo, e serão pagas no início de cada ano
lectivo.

ARTIGO 23.º

Destino dos bens em caso de extinção

Em caso de extinção da Associação, os bens eventualmente exis-
tentes reverterão a favor da Escola Tecnológica de Sines.

ARTIGO 24.º

Casos omissos

Os casos omissos nestes estatutos serão regulados pela vontade
soberana da assembleia geral e em conformidade com a legislação
em vigor.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065417

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
DA ESCOLA EB 1, JARDIM DE INFÂNCIA � NOVAIS

Estatutos

CAPÍTULO I

Da Associação

ARTIGO 1.º

A instituição adopta a designação de Associação de Pais e En-
carregados de Educação da Escola EB 1 e Jardim de Infância �
Novais, adiante designada por APEEEJIN e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A APEEEJIN tem a sua sede na Escola, podendo esta localiza-
ção ser alterado por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A Associação que se rege pelos presentes estatutos e regulamen-
tos aprovados em assembleia geral é uma associação de direito
privado, 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.

ARTIGO 4.º

A Associação tem por finalidade congregar, coordenar, dinami-
zar, defender e representar os interesses e direitos dos pais e en-
carregados de educação, em relação aos seus filhos e educandos,
através da colaboração permanente e recíproca com os órgãos da
Escola e com o corpo docente e discente da Escola, pais e encar-
regados de educação e todos os parceiros sociais, para o processo
educativo, pedagógico e formativo dos seus educandos, dentro de
uma linha democrática, exercendo sempre as suas actividades com
sentido de equidade visando o progresso educativo.

ARTIGO 5.º

Para a realização dos seus fins, a Associação propõe-se,
designadamente:

1) Promover o esclarecimento dos pais e encarregados de edu-
cação, enquanto membros da comunidade educativa, habilitando-os
ao cabal desempenho da sua missão de educadores e membros dos
órgãos da Escola;

2) Defender os interesses morais e culturais e físicos dos
educandos;

3) Utilizar os meios que achar adequados, nomeadamente, o re-
curso a reuniões, conferências, debates, criação de comissões e
grupos de trabalho;

4) Intervir no estudo e resolução dos problemas respeitantes à
educação e juventude;

5) Pugnar pela dignificação do ensino em todas as suas vertentes;
6) Participar na definição de uma política de educação e juventude;
7) Fomentar actividades de carácter pedagógico, cultural, social

e desportivo;
8) Intervir, como parceiro social, junto dos órgãos de soberania,

autarquia, autoridades e outras instituições, de modo a facilitar o
exercício dos direitos e o cumprimento dos deveres que cabem aos
pais e encarregados de educação;

9) Fomentar a colaboração efectiva entre todos os intervenientes
no processo educativo, salvaguardando a independência em relação
a quaisquer organizações concelhias, distritais, nacionais, estrangei-
ras e internacionais, com finalidades convergentes ou complemen-
tares;

10) Exercer actividades que não dizendo respeito a aspectos
meramente educativos, se relacionem com estes e com a defesa e
apoio da instituição familiar;

11) Integrar-se em organizações concelhias, distritais, nacionais,
com finalidades convergentes ou complementares;

12) Promover, divulgar e defender os pais e encarregados de
educação, em todas as estruturas da Escola;

13) Crias as condições para a realização de parcerias com a Es-
cola e outras entidades.

CAPÍTULO II

Dos membros

ARTIGO 6.º

A APEEEJIN é constituída pelo pai e ou mãe e ou o encarrega-
do de educação dos alunos matriculados na Escola, por direito pró-
prio desde que se inscrevam.

ARTIGO 7.º

A Associação tem duas categorias de membros: efectivos e ho-
norários.

Podem ser membros efectivos:
1) Os pais e encarregados de educação dos alunos matriculados

na Escola, salvaguardando o disposto no artigo 6.º, são os únicos a
quem compete gerir e decidir dos seus destinos;

2) As pessoas singulares ou colectivas e entidades que, por dá-
divas ou tenham prestado serviços relevantes à Associação e ao
movimento associativo de pais e encarregados de educação.

ARTIGO 8.º

Compete à assembleia geral, sob proposta da direcção, atribuir
o título de membro honorário.
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ARTIGO 9.º

São direitos dos membros efectivos:
1) Participar nas assembleias gerais, elegerem e ser eleitos para

qualquer cargo dos órgãos desta Associação;
2) Participar em todas as actividades promovidas pela Associação;
3) Solicitar a intervenção da direcção da Associação para a de-

fesa dos seus direitos como pais e encarregados de educação;
4) Criticar os actos dos corpos desta Associação;
5) Discutir e emitir voto sobre os assuntos a tratar na assembleia

geral;
6) Requer a convocação da assembleia geral nos termos do re-

gulamento;
7) Subscrever listas de candidatos aos órgãos sociais da Associação;
8) Requer a transcrição das actas dos órgãos sociais da Associação;
9) Apresentar aos órgãos sociais competentes, quaisquer reclama-

ção, sugestões ou projectos que julguem úteis à Associação.

ARTIGO 10.º

São deveres dos membros efectivos:
1) Cumprir e fazer cumprir os presentes estatutos;
2) Colaborar, individual ou colectivamente e sempre que possí-

vel com a Associação, quando esta o solicitar;
3) Exercer com zelo e diligência os cargos para que forem eleitos;
4) Contribuir financeiramente, da forma que for fixada em

assembleia geral, sob proposta da direcção, para as despesas e fins
da Associação;

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

ARTIGO 11.º

Perdem a qualidade de membro:
1) A pedido do associado, feita por escrito, em qualquer altura,

sem prejuízo do disposto na lei e sem reaver as quotas pagas;
2) Por expulsão por infracção aos estatutos, sob proposta da di-

recção, devidamente fundamentada e rectificada em assembleia
geral;

3) Em caso de interdição decretada por sentença com trânsito em
julgado;

4) Quando se deixe de ter filhos ou educandos na Escola, à
excepção dos membros dos órgãos da Associação, que se mante-
rão em funções até final do mandato, até à posse dos novos órgãos.

CAPÍTULO III

Dos órgãos sociais

ARTIGO 12.º

São órgãos sociais da Associação de Pais:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal;
d) Conselho consultivo � é um órgão de consulta;
e) O exercício dos cargos na Associação são gratuitos.

ARTIGO 13.º

Deverão ser lavradas actas de todas as reuniões dos corpos so-
ciais, exaradas em livros próprios ou passados a computador e guar-
dadas em diskete.

ARTIGO 14.º

O mandato dos membros dos órgãos é de dois anos, cessando
funções com a posse dos seus substitutos:

1) A eleição para a mesa da assembleia geral, direcção e conse-
lho fiscal efectua-se mediante a apresentação de listas entregues ao
presidente da assembleia geral, acompanhadas de declarações dos
próprios de como aceitam tal candidatura, até ao início da
assembleia geral eleitoral;

2) Se não for apresentada nenhuma lista nos termos do número
anterior, cabe ao presidente da mesa geral, propor uma lista durante
essa mesma assembleia, depois de ouvir eventuais voluntários;

3) Só poderão ser eleitos para os órgãos sociais da Associação,
os membros efectivos que se encontrem em pleno uso dos seus
direitos;

4) A mesa da assembleia geral funciona como mesa eleitoral e
como mesa de voto, competindo-lhe organizar todo o processo elei-
toral;

5) Junto da mesa da assembleia eleitoral pode estar um delega-
do de cada candidatura;

6) Todas as eleições são feitas por voto secreto;

7) A posse deve ser conferida pelo presidente da mesa da
assembleia geral cessante, no prazo de setenta e duas horas a con-
tar do fim da assembleia geral, devendo sempre que possível, o
respectivo termo de posse ser feito logo a seguir à acta da
assembleia em que se procedeu à eleição;

8) No caso do presidente cessante não conferir a posse no prazo
referido no número anterior, o novo presidente da assembleia ge-
ral dá posse a todos os outros membros dos órgãos sociais eleitos
o mais rapidamente possível.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

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

2 � A mesa da assembleia geral é constituída pelo presidente,
primeiro-secretário e segundo-secretário.

3 � Caso entenda indispensável, pode o presidente da mesa es-
colher entre os membros efectivos, aqueles que julgue necessários
para a coadjuvar, sem prejuízo das competências atribuídas aos
elementos da mesa.

ARTIGO 16.º

Compete à assembleia geral:
1) Eleger todos os órgãos sociais da Associação de Pais;
2) Apreciar, discutir e votar o relatório de actividades e contas

anuais a apresentar pela direcção, bem como o respectivo parecer
do conselho fiscal;

3) Aprovar o plano de actividades e orçamento;
4) Decidir sobre propostas de interesse geral apresentadas pela

direcção, pelo conselho fiscal ou por qualquer associado;
5) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais, nos termos

dos presentes estatutos;
6) Ratificar a forma de contribuição financeira dos associados,

proposta pela direcção;
7) Deliberar sobre a definição de linhas gerais de actuação da

Associação de Pais, de acordo com os legítimos interesses dos seus
associados, no quadro dos objectivos previstos nos presentes esta-
tutos;

8) Deliberar sobre a adesão a organizações locais, regionais,
nacionais e internacionais e sua retirada;

9) Deliberar sobre recursos das sanções previstas no artigo 11.º;
10) Deliberar sobre a transferência da sede da Associação de Pais

para outro local;
11) Deliberar sobre quaisquer assuntos propostos pelos membros

ou por qualquer dos órgãos sociais;
12) Aprovar e alterar o regulamento interno;
13) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral, reúne ordinariamente, nos primeiros
60 dias após o início do ano lectivo, para fins eleitorais (de dois
em dois anos).

2 � A assembleia geral reúne extraordinariamente:
a) Sempre que o seu presidente o entender necessário;
b) A solicitação da direcção ou do conselho fiscal;
c) A requerimento de, pelo menos, 30 sócios no pleno gozo dos

seus direitos.
§ 1.º Os pedidos de convocação da assembleia geral serão diri-

gidos e fundamentados por escrito, ao presidente da assembleia
geral, deles constando uma proposta de ordem de trabalhos.

§ 2.º No caso da alínea c) do n.º 2, a assembleia geral só poderá
funcionar se estiverem presentes dois terços dos sócios requerentes.

3 � As deliberações sobre as alterações dos estatutos e dos re-
gulamentos internos são tomadas por maioria qualificada de três
quartos de sócios da Associação.

4 � As deliberações da assembleia geral só terão validade quan-
do apoiadas pela maioria simples dos sócios presentes.

5 � As assembleias gerais serão convocadas por meio de cir-
culares enviadas a todos os associados, indicando a ordem de tra-
balhos, o dia, a hora e o local do seu funcionamento.

§ único. Se à hora indicada não estiver presente mais de metade
dos associados, a assembleia geral funcionará meia hora depois com
qualquer número de associados.

6 � As assembleias gerais que tenham por objecto a dissolução
da Associação, só se considerarão validamente constituídas se es-
tiverem presentes três quartos de sócios da Associação;

7 � Em caso de dissolução, os bens da Associação terão o des-
tino que a assembleia geral determinar;
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8 � Compete ao presidente:
a) Convocar a assembleia geral;
b) Dirigir os trabalhos da sessão;
c) Assinar com os secretários as actas das sessões;
d) Comunicar à assembleia geral qualquer irregularidade de que

tenha conhecimento;
e) Dar posse aos órgãos sociais após a assembleia geral que os

elegeu;
f) Assistir, sem direito a voto, às reuniões de direcção.

SECÇÃO II

Da direcção

ARTIGO 18.º

1 � A Associação de Pais é gerida por uma direcção constituí-
da por sete membros efectivos, sendo um presidente, dois vice-pre-
sidentes, um secretário, um tesoureiro e dois vogais.

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

3 � A responsabilidade da direcção é colectiva, salvo declara-
ção de voto expresso em contrário.

4 � A direcção reunirá, ordinariamente, uma vez por mês, fixan-
do previamente a data e extraordinariamente, sempre que o seu
presidente ou a maioria dos seus membros o solicitem.

5 � A Associação só fica obrigada pelas assinaturas de dois
membros da sua direcção, sendo um deles o presidente ou, no seu
impedimento, por um dos dois vice-presidentes.

ARTIGO 19.º

São atribuições da direcção:
1) Dar cumprimento às decisões da assembleia geral;
2) Assegurar o regular funcionamento da Associação, de modo

que se cumpra os seus objectivos estatutários e as determinações
legais respectivas;

3) Representar a Associação em todos os contactos com os órgãos
da Escola ou com quaisquer outras entidades para prossecução dos
fins da Associação;

4) Solicitar e delegar, conferindo plenos poderes à Federação
Concelhia das Associações de Pais de Vila Nova de Famalicão, na
impossibilidade de cumprimento pleno das alíneas anteriores;

5) Gerir os bens da Associação;
6) Elaborar o plano geral de actividades da Associação;
7) Elaborar anualmente, o relatório e contas da Associação,

submetendo-o à aprovação da assembleia geral, acompanhado do
parecer do conselho fiscal;

8) Pedir a convocação de assembleias gerais extraordinárias;
9) Nomear delegados, quando solicitado por um grupo de asso-

ciados ou sempre que o achar conveniente;
10) Representar a Associação em juízo e fora dele;
11) Propor, fundamentalmente à assembleia geral, a perda da

qualidade de associado quando se verifique infracção que a justifi-
que, nos termos dos estatutos;

12) Indicar os representantes da Associação para os órgãos da
Escola, conforme o previsto na lei;

13) Deliberar sobre a adesão e a demissão de organizações
concelhias, distritais, nacionais ou internacionais e levar a ratifica-
ção dessas decisões à assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A direcção pode promover a constituição de comissões ou grupos
de trabalho com vista ao estudo, apresentação de propostas e resolu-
ção de situações, directamente ligadas com os fins objectivos da As-
sociação, podendo para o efeito solicitar a colaboração de pais e en-
carregados de educação, associados ou outros técnicos especialistas.

ARTIGO 21.º

1 � Compete ao presidente:
a) Representar a Associação de Pais;
b) Presidir às reuniões da direcção e assinar as actas com o se-

cretário;
c) Convocar os membros da direcção para as reuniões ordinári-

as e extraordinárias;
d) Fazer executar as deliberações da direcção.
2 � Compete ao vice-presidente coadjuvar e substituir o presidente.
3 � Compete ao tesoureiro:
a) Manter o bom funcionamento do sector financeiro;
b) Elaborar os balancetes;
c) Elaborar as contas anuais.

4 � Compete ao secretário:
a) Elaborar e assinar as actas e delas dar conhecimento;
b) Manter em bom funcionamento os serviços de secretariado.
5 � Compete aos vogais:
a) Coadjuvar os restantes membros da direcção;
b) Integrar as diversas comissões e grupos de trabalho que fo-

rem formados.

SECÇÃO III

Do conselho fiscal

ARTIGO 22.º

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 23.º

Compete ao conselho fiscal:
1) Acompanhar a administração financeira da Associação;
2) Dar parecer as contas e o relatório a apresentar pela direcção

á assembleia geral.

SECÇÃO IV

Do conselho consultivo

ARTIGO 24.º

1 � O conselho consultivo é o órgão de consulta da direcção no
âmbito da interacção direcção � comunidade interactiva.

2 � O conselho consultivo tem a seguinte constituição:
a) Um representante dos pais e encarregados de educação por

turma;
b) A direcção da Associação de Pais e o presidente da assembleia

geral;
c) O conselho consultivo é presidido pelo presidente da Asso-

ciação de Pais, ou por um dos vice-presidentes no seu impedimento;
d) Um representante das instituições ou entidades que a direcção

da Associação, entenda oportuno convidar.
3 � O conselho consultivo reúne ordinariamente trimestralmente.
4 � O conselho consultivo reúne extraordinariamente, para tra-

tar de assuntos concretos de natureza sectorial.
§ único. O presidente, para efeito, convoca os membros acima

referidos com interesse directo e legítimo no processo consultivo
em análise.

CAPÍTULO IV
Do regime financeiro

ARTIGO 25.º

Constituem receitas da Associação:
1) As quotizações dos sócios;
2) As taxas previstas no n.º 8 do artigo 9.º destes estatutos;
3) Os donativos, subvenções ou doações que eventualmente lhe

sejam atribuídos ou iniciativas promovidas pela Associação;
4) A cobrança das quotas será efectuada no acto da matrícula ou

sua renovação.
ARTIGO 26.º

1 � As receitas da Associação devem ser depositadas em conta
bancária.

2 � Para as despesas correntes, haverá um fundo permanente a
fixar pela direcção.

CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias

ARTIGO 27.º

Até à eleição dos órgãos sociais da Associação de Pais, os actos ne-
cessários à sua completa institucionalização são da competência de uma
comissão instaladora.

ARTIGO 28.º

1 � Os presentes estatutos entram em vigor depois de deposita-
dos na Secretaria-Geral do Ministério da Educação, devidamente
aprovados em assembleia geral de pais e encarregados de educação.

2 � Em todos os casos em que os presentes estatutos se reve-
lem omissos a Associação, rege-se pela legislação em vigor e pelo
regulamento interno a aprovar em assembleia geral.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065422
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ASSOCIAÇÃO DE PAIS, ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
E AMIGOS DOS ALUNOS DA ESCOLA DO 1.º CICLO

DO ENSINO BÁSICO DE MONTESINHOS, VIZELA (SÃO MIGUEL)

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, natureza e fins

ARTIGO 1.º

A Associação de Pais, Encarregados de Educação e Amigos dos
Alunos da Escola do 1.º Ciclo do Ensino Básico de Montesinhos,
Vizela (São Miguel), é constituída por tempo ilimitado, tem a sua
sede na freguesia de São Miguel e funcionará nas instalações da
referida Escola, que para o efeito lhe venham a ser atribuídas.

ARTIGO 2.º

São objecto da Associação:
a) Exercer junto das autoridades escolares o direito que assiste

aos pais e encarregados de educação de se pronunciarem sobre a
definição da política educativa e actividades escolares;

b) Participar nos órgãos pedagógicos e de acção social da Escola;
c) Intervir na organização das actividades de complemento

curricular, de desporto escolar e de ligação escola-meio;
d) Interessar as famílias no labor educativo, pedagógico e

formativo dos seus educandos;
e) Dar e conhecer aos órgãos directivos da Escola, as aspirações

e as necessidades dos alunos, seus pais e encarregados de educa-
ção, assim como promover a realização e defesa das mesmas.

ARTIGO 3.º

Constituem receitas e bens da Associação:
a) O produto da quotização dos seus sócios;
b) Todos os donativos ou subsídios que lhe venham a ser atri-

buídos.

CAPÍTULO II
Dos sócios

ARTIGO 4.º

Serão sócios todos os pais, encarregados de educação e amigos
dos alunos da Escola que, para tal requeiram a sua admissão.

SECÇÃO I

Dos deveres dos sócios

ARTIGO 5.º

São deveres dos sócios:
a) Aceitar os presentes estatutos;
b) Comparecer às assembleias e reuniões para que forem convo-

cados, salvo motivo justificado de escusa;
c) Aceitar e exercer com zelo e diligência, os cargos para que

foram eleitos;
d) Pagar a quota que for estipulada em assembleia geral. Quan-

do ambos os pais forem sócios e formarem agregado familiar, ape-
nas há lugar ao pagamento do valor correspondente a uma quota;

e) Colaborar com corpos directivos na realização dos objectivos
da Associação.

SECÇÃO II

Dos direitos dos sócios

ARTIGO 6.º

São direitos dos associados:
a) Participar em todas as actividades da Associação;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos da Associação;
c) Apresentar sugestões ou projectos que julguem úteis aos fins

da Associação;
d) Ser informada sobre as actividades da Associação;
e) Utilizarem os serviços da Associação para todos os problemas

relativos aos alunos da Escola, dentro do âmbito definido pelo ar-
tigo 2.º

ARTIGO 7.º

Perde a qualidade de associado:
a) A pedido do associado, feito por escrito, em qualquer altura

do ano;

b) Por infracção dos estatutos;
c) Por falta de pagamento da quota pelo período de três meses.

CAPÍTULO III

SECÇÃO I

Dos corpos gerentes

ARTIGO 8.º

São corpos gerentes da Associação:
a) A assembleia geral, presidida pela respectiva mesa;
b) A direcção;
Os membros exercerão gratuitamente os seus mandatos em cada

período para que foram eleitos.
§ único. Serão eleitos pelo período de um ano, depois da reali-

zação da assembleia geral ordinária.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

A assembleia geral é constituída por todos os sócios e nela resi-
de o poder supremo da Associação.

§ único. O pai e a mãe podem tomar parte conjuntamente, nas
assembleias gerais, mas o direito a voto apenas poderá ser exerci-
do por um deles, se formarem agregado familiar, que o para o efeito
será considerado o encarregado de educação, independentemente do
número de filhos que frequente a Escola. Se ambos forem encarre-
gados de educação, tem o direito de voto aquele que for encarre-
gado de educação do aluno que frequente há mais anos a Escola.

ARTIGO 10.º

Será presidida por uma mesa constituída por um presidente e dois
secretários, todos eleitos pelos sócios.

§ 1.º Na falta do presidente presidirá o primeiro-secretário.
§ 2.º Se a mesa não estiver completa, serão as vagas preenchi-

das por sócios presentes.

ARTIGO 11.º

A assembleia geral terá reuniões ordinárias e extraordinárias.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reúne ordinariamente no início do ano lecti-
vo, até final de Outubro, para apresentação e discussão de relató-
rio de contas e contas da direcção e para eleição dos corpos gerentes
que irão estar em exercício no período seguinte.

ARTIGO 13.º

São reuniões extraordinárias:
a) As que venham a ser convocadas pelo presidente da mesa ou

por quem esteja a substituí-lo no exercício das suas funções;
b) As que venham a ser requeridas pela direcção;
c) As que venham a ser requeridas pelo mínimo de 20 sócios, por

meio de requerimento dirigido ao presidente da mesa, indicando a
ordem de trabalhos.

ARTIGO 14.º

As reuniões ordinárias e extraordinárias serão convocadas com
a antecedência mínima de oito dias, por meio de convocatória a
enviar directamente aos pais, encarregados de educação e amigos.

ARTIGO 15.º

A assembleia funcionará à hora marcada, encontrando-se presente
um número mínimo de metade dos sócios da Associação ou, com
qualquer número de sócios, meia hora depois, devendo os sócios
ser advertidos desta regra na própria convocatória.

ARTIGO 16.º

São atribuições da assembleia geral:
a) Eleger a sua mesa e a direcção, assim como destitui-las;
b) Alterar os estatutos sempre que for julgado conveniente;
c) Conceder as escusas a que se refere a alínea b) do artigo 5.º

do presente estatuto;
d) Discutir e votar o relatório de contas da gerência da direcção

e deliberar sobre as propostas contidas no respectivo relatório;
e) Deliberar sobre o destino a dar ao saldo da gerência;
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f) Conhecer os protestos e recursos interpostos dos actos da di-
recção;

g) Deliberar sobre as propostas, moções ou requerimentos que lhe
sejam apresentados pela mesa, direcção ou qualquer sócio.

ARTIGO 17.º

As deliberações da assembleia geral, serão sempre tomadas por
maioria simples dos sócios presentes, por braço no ar, à excepção
da eleição dos corpos gerentes, que será feita por voto secreto,
quando a assembleia achar conveniente.

ARTIGO 18.º

De todas as sessões da assembleia geral, serão lavradas actas em
livro próprio, devidamente assinadas pelos elementos da mesa.

ARTIGO 19.º

São atribuições do presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as reuniões da assembleia geral e presidir às mesmas;
b) Dirigir os trabalhos respectivos e velar pela execução das

decisões tomadas;
c) Apresentar à assembleia, todos os documentos de receba;
d) Dar posse aos corpos gerentes, imediatamente após a eleição.

ARTIGO 20.º

São atribuições dos secretários da mesa:
a) Minutar e redigir as actas, lê-las à assembleia e assiná-las com

o presidente;
b) Tomar nota de todas as propostas, moções e requerimentos

apresentados no decurso da sessão e inscrever, por ordem, os só-
cios que desejem usar da palavra;

c) Contar os votos e tomar nota das deliberações.

SECÇÃO III

Da direcção

ARTIGO 21.º

A direcção é constituída por um presidente, um secretário, um
tesoureiro e dois vogais.

§ único. O secretário substitui o presidente, na sua falta ou im-
pedimento.

ARTIGO 22.º

Os membros da direcção distribuem os diferentes cargos entre si,
na primeira reunião depois da eleição.

A direcção deliberará por maioria de votos dos membros presen-
tes em cada reunião, cabendo ao presidente o voto de desempate.

ARTIGO 23.º

A direcção reúne, pelo menos, uma vez de dois em dois meses.

ARTIGO 24.º

São atribuições da direcção:
a) Orientar toda a vida da Associação, em ordem à prossecução

das finalidades para que foi criada;
b) Administrar os fundos sociais;
c) Apreciar os requerimentos de admissão de sócios;
d) Elaborar o relatório e contas da sua gerência a apresentar à

assembleia geral ordinária;
e) Ouvir pais, encarregados de educação e alunos da Escola ou

quaisquer outras pessoas ou entidades, sempre que nisso haja con-
veniência, deixando existir de preferência, uma data e hora
marcadas mensalmente pela direcção para o efeito;

f) Reunir regularmente com os órgãos de gestão da Escola;
g) Nomear comissões para fins específicos, dissolvendo-as quan-

do necessário;
h) Fazer-se representar nas reuniões que para tal venham a ser

convidados pela direcção da Escola;
i) Informar antecipadamente o coordenador da Escola, das datas

das reuniões com os encarregados de educação, das realizações das
assembleias gerais e das actividades que tenham programado;

j) Requerer a realização de assembleias gerais extraordinárias,
sempre que necessário, indicando os assuntos a tratar.

§ 1.º As comissões a que se refere a alínea g) deverão ser sem-
pre presididas por um elemento da direcção que servirá de elo de
ligação entre a comissão e a direcção.

§ 2.º As deliberações da comissão carecerão sempre de aprova-
ção da direcção.

§ 3.º As comissões cessam a sua actividade logo que termine o
mandato para que foram investidos.

CAPÍTULO IV
Das eleições

ARTIGO 25.º

As eleições para os corpos gerentes realizar-se-ão todos os anos
dentro do período prescrito no artigo 12.º destes estatutos e pela
forma estabelecida imperativamente pelo artigo 17.º

ARTIGO 26.º

As várias listas a apresentar deverão ser entregues ao presidente
da mesa antes da realização da assembleia, o qual procederá à sua
divulgação imediata.

§ 1.º As listas deverão conter obrigatoriamente os nomes dos seus
componentes.

§ 2.º As listas a submeter à votação serão compostas pelo número
de membros para a mesa da assembleia geral e da direcção, com
indicação dos órgãos para que foram indigitados.

ARTIGO 27.º

A mesa da assembleia geral, presidirá às eleições com o auxílio
dos escrutinadores e com o delegado de cada lista.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 28.º

A Associação dissolve-se por deliberação da assembleia geral que
envolva o voto favorável de 75% dos sócios ou por extinção da
Escola.

§ único. Todos os bens existentes reverterão a favor da Escola.

Está conforme o original.

10 de Julho de 2002. � (Assinatura ilegível.) 3000065426

APETC � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ENTUSIASTAS
POR TRÓLEICARROS

Certifico que, por escritura de 17 de Junho de 2002, exarada a
fl. 89, do livro n.º 310-D, do 2.º Cartório Notarial de Vila do Con-
de, foi constituída a Associação, denominada APETC � Associa-
ção Portuguesa de Entusiastas por Tróleicarros, com sede na Rua
de Valpaços, 30, da cidade do Porto, com o seguinte objecto:

a) Proceder ao levantamento histórico, quer da utilização, quer
das propostas da sua instalação, a nível iconográfico, documental
e material dos tróleicarros;

b) Apoiar os operadores no restauro e recuperação dos
tróleicarros;

c) Instituir-se como órgão credibilizado para consultas e decisões;
d) Promover acções que demonstrem claramente as vantagens

deste meio de transporte, nomeadamente, iniciativas lúdicas ou téc-
nicas, entre o grande público e associações congéneres.

A Associação possui duas categorias de associados: os efectivos
e os extraordinários, os efectivos dividem-se nas seguintes
categorias: associados simples, associados colaboradores e asso-
ciados correspondentes.

Podem ser associados efectivos simples, os indivíduos nacionais
ou estrangeiros, cujos ideais sejam idênticos aos da APETC ou os
que, pela sua actividade, possam contribuir para a realização dos
fins da APETC.

Podem ser associados efectivos colaboradores ou colectivos, na-
cionais ou estrangeiros, cujas actividades possam contribuir para a
realização dos fins da APETC.

Podem ser associados correspondentes, os indivíduos ou colecti-
vos nacionais ou estrangeiros, cujos ideais sejam idênticos aos da
APETC ou os que, pela sua actividade, possam contribuir para a
realização dos fins da APETC.

Vai conforme.

15 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Eduardo Artur
Ferreira da Cruz. 3000064362
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SERVIÇOS SOCIAIS DO PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL
DE SETÚBAL

Certifico que, por escritura de 17 de Maio de 2002, lavrada a
fls. 145 e seguintes, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 496-A, do 2.º Cartório Notarial de Setúbal, a cargo do notário,
licenciado João Farinha Alves, foi constituída uma Associação,
denominada Serviços Sociais do Pessoal da Câmara Municipal de
Setúbal, com sede social nos Paços do Concelho, freguesia de São
Julião, concelho de Setúbal, com o cartão provisório de identifica-
ção de pessoa colectiva n.º P-506117243, e tem como objectivo: a
solidariedade entre os associados e seus familiares, a sua formação
cultural, profissional e social, a sua informação e consciencialização
quanto aos deveres e direitos, perante a comunidade em que estão
inseridos, bem como a assistência em todas as suas modalidades,
ainda que supletiva de assistência de diplomas legais aplicáveis aos
trabalhadores da administração local.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, o conselho
directivo, e o conselho de fiscalização e contas.

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Helena de Brito
Lopes Escorrega Leborgne. 3000059232

ASSOCIAÇÃO P. F. B. � ASSOCIAÇÃO PELA FREGUESIA
DE BUCELAS

Certifico que, no dia 12 do corrente mês de Julho, lavrada de
fl. 63 a fl. 63 v.º, do livro de notas de escrituras diversas n.º 450-H,
do 6.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado José
Joaquim de Carvalho Botelho, se encontra exarada uma escritura
de constituição de uma Associação, de onde, além do mais, consta
o seguinte:

Denominação: a designação supra-epigrafada.
Sede: a sede da Associação é na Rua dos Açores, 8, freguesia de

Bucelas, concelho de Loures.
Duração: a duração da Associação é por tempo indeterminado.
Objecto e natureza: a Associação P. F. B., tem por finalidade pro-

mover a participação das populações nas acções tendentes a satisfa-
zer as necessidades da comunidade da freguesia de Bucelas e me-
lhorar a sua qualidade de vida, através da realização e da participação
no planeamento de acções, de carácter económico, social e cultural.

Associados:
1) Podem ser associados todos os cidadãos que residam ou tra-

balhem habitualmente na freguesia de Bucelas;
2) Também podem ser associados, todas as pessoas colectivas ou

equiparadas com fins idênticos ou similares aos da Associação P.
F. B.;

3) A admissão dos associados depende do pedido de inscrição dos
interessados e de decisão da direcção;

4) O cancelamento da inscrição é feito a pedido do interessado
ou oficiosamente, se deixarem de preencher os requisitos constan-
tes destes estatutos ou na lei geral;

5) A capacidade do associado de exercer os seus direitos, no-
meadamente de votar nas assembleias gerais, é suspenso pela di-
recção, se existir atraso no pagamento das quotas;

6) Podem ser declarados sócios honorários da Associação P. F.
B., as pessoas singulares ou colectivas que, por prestarem relevan-
tes serviços ou as auxiliem com donativos consideráveis, sejam, pela
assembleia geral, consideradas merecedoras de tal distinção.

Exclusão e exoneração de associados: os estatutos nada prevêem
sobre esta matéria.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2002. � O Notário, José Joaquim de Carvalho
Botelho. 3000065281

A. I. S. C. � ASSOCIAÇÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL
E COMUNITÁRIA

Certifico que, por escritura de 15 de Maio de 2002, lavrada a
fl. 66, do livro de notas n.º 28-B, do Cartório Notarial de Alverca
do Ribatejo, a cargo da notária Margarida Dulce Gonçalves da Silva
Marques, foi constituída uma Associação, com a denominação de
A. I. S. C. � Associação de Intervenção Social e Comunitária, com
sede na Rua de Manuel de Arriaga, 24, 1.º, na cidade, freguesia e
concelho de Vila Franca de Xira.

A Associação tem como objecto: promoção, reflexão e debate
sobre os problemas das IPSS, no concelho de Vila Franca de Xira;
discussão e intervenção no plano de desenvolvimento regional da
área; e outras actividades com fins de solidariedade social.

Podem ser sócios de pleno direito da AISC, instituições de soli-
dariedade social e outras sem fins lucrativos que desenvolvam ac-
tividades, nomeadamente de âmbito social, cultural, recreativo, de
instrução ou de socorro, existentes ou que venham a ser criadas no
concelho de Vila Franca de Xira e que manifestem a intenção de
aderir à Associação.

Está conforme o original.

15 de Maio de 2002. � O Segundo-Ajudante, António José
Martins Pinheiro. 3000065118

ASSOCIAÇÃO OFICINA CIÊNCIA VIVA DE TAVIRA

Certifico, narrativamente, que, foi outorgada uma escritura em
29 de Novembro de 2001, lavrada de fl. 69 a fl. 70, do livro de notas
para escrituras diversas n.º 153-B, do Cartório Notarial de Tavira,
a cargo do notário, licenciado Joaquim Augusto Lucas da Silva.

A Associação adopta a denominação de Associação Oficina Ci-
ência Viva de Tavira, tem a sua sede no Convento do Carmo,
Antiga Escola de Pesca, em Tavira, freguesia de Santa Maria, con-
celho de Tavira.

A Associação tem por objecto: o desenvolvimento da cultura cien-
tífica e tecnológica junto da população em geral, em especial junto da
comunidade juvenil.

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

A assembleia geral é dirigida por uma mesa composta por um
presidente e um segundo-secretário.

A direcção é composta por três ou cinco elementos, sendo um
deles o presidente, e resulta de uma lista subscrita, pelo menos, pela
maioria dos associados fundadores.

O conselho fiscal é composto por três elementos, eleitos por es-
crutínio secreto pela assembleia geral, detendo um dos membros a
qualidade de presidente.

A Associação obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois mem-
bros da direcção, assim como pela assinatura de um único manda-
tário, devidamente credenciado com poderes para certa ou certas
espécies de actos.

29 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Deolinda Maria Ri-
beiro Martins Ferreirinha. 1000104009

NÓS NO MUNDO � ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE

Certifico que, por escritura de 14 de Novembro deste ano, lavrada
a fl. 58, do livro de notas para escrituras diversas n.º 302-J, do 27.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Wanda
Maria Coutinho Morais Silva, foi constituída uma Associação, sem
fins lucrativos e por tempo indeterminado, com a denominação em
epígrafe, com sede na Praceta de Bartolomeu Dias, loja D, edifício
Chacala, Alapraia, freguesia do Estoril, concelho de Cascais, cons-
tando dos respectivos estatutos que:

Tem por objecto: a criação de uma rede de inter-ajuda e solida-
riedade entre famílias, baseada em valores cristãos, que respeite,
promova, defenda, cuide e desenvolva a vida, a dignidade, a inte-
gridade e os direitos de cada ser humano desde a sua concepção
até à morte natural.

Poderão ser associados:
1) Pessoas singulares maiores de 18 anos ou pessoas colectivas;
2) Os associados podem ser fundadores, efectivos ou benfeitores.
São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o

conselho fiscal.

14 de Novembro de 2001. � A Ajudante, Eugénia Maria de
Oliveira Tavares Chendo Taborda. 1000104007

ASSOCIAÇÃO DE AGRICULTORES E PRODUTORES
AGRO-FLORESTAIS DOS PORTGELENSES

Certifico que, por escritura pública de 24 de Abril de 2002, la-
vrada a partir de fl. 22, do livro n.º 187-I, do 1.º Cartório Notarial
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de Santa Maria da Feira, foi constituída a Associação acima
identificada, com sede no lugar de Meladas, freguesia de Mozelos,
deste concelho, cujos órgãos são a assembleia geral, a direcção e
o conselho fiscal e cujo objecto é: gestão de terrenos cinegéticos
ordenados e não ordenados e zonas de caça, gestão cinegética e
agro-pecuária, criação de animais em cativeiro, gestão de alojamen-
tos e empreendimentos turísticos e de apoio à caça e caçadores, quer
sejam próprios ou alheios, exploração agrícola, pecuária, silvícola
e florestal de propriedades suas e alheias e serviços com ela rela-
cionados, caça, povoamento e repovoamento, criação de gado bo-
vino para comercialização do seu leite e derivados, produção de
enchidos e mais compostos alimentares.

Está conforme.

29 de Abril de 2002. � A Ajudante, Maria Madalena de Jesus
Soares Oliveira Martins. 3000052259

A. C. P. V. F. � ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES
E PESCADORES DE VALE DE FRADES

Certifico que, por escritura de 11 de Junho de 2002, lavrada a
fls. 78 e seguintes, das notas do competente livro n.º 494-D, do
Cartório Notarial de Coruche, a cargo do notário Jorge Artur de
Oliveira Lopes, foram alterados os estatutos da Associação, com a
denominação de A. C. P. V. F. � Associação de Caçadores e Pes-
cadores de Vale de Frades, com sede na Vivenda Lília, freguesia
de Atalaia, concelho do Montijo, pessoa colectiva n.º 503315087,
apenas quanto ao seu artigo 2.º n.º 1, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A Associação tem por objecto: a defesa e desenvolvimento
da actividade venatória e piscatória, promovendo o fomento, o
ordenamento e a exploração da caça e pesca e o exercício de acti-
vidades com elas conexas.

Está conforme.

11 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Luísa
Marçal. 3000060392

TEATRO ESTRANHAMENTE LOUCO E ABSURDO

Certifico que, por escritura de ontem, lavrada de fl. 68 a fl. 68 v.º,
do livro de notas para escrituras diversas n.º 93-E, do Cartório
Notarial de Montemor-o-Novo, a cargo do notário, licenciado em
Direito, António Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma Asso-
ciação, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, e tem
a sua sede na Avenida da Liberdade, 106, povoação de Águas de
Moura, freguesia de Marateca, concelho de Palmela, e é constituí-
da por tempo indeterminado.

A Associação tem por objecto:
a) Desenvolver a expressão teatral e cultural entre os associados;
b) Promover iniciativas que visem a promoção social e cultural

dos seus associados e daqueles a quem se dirige, especialmente à
população mais jovem;

c) Promover e difundir o teatro cooperando com todas as enti-
dades públicas e privadas.

São associados todos os que se identificarem com os objectivos
constantes dos estatutos da Associação e preencham os requisitos
estabelecidos.

O processo de admissão dos associados será proposto pela direc-
ção e decidido em assembleia geral.

A qualidade de associado pode ser retirada em caso de compor-
tamento considerado lesivo dos interesses da Associação.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrário
do que aqui se narra ou transcreve.

30 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Carolina da
Visitação Pinto Louro Teles. 3000053952

ISCAS � ASSOCIAÇÃO DOS INSTITUTOS SUPERIORES
DE CONTABILIDADE E ADMINISTRAÇÃO

Certifico, narrativamente, que, lavrada de fl. 98 a fl. 105 v.º, do
livro de notas para escrituras diversas n.º 319-E, do Cartório

Notarial de Albergaria-a-Velha, a cargo da notária, licenciada Joana
Isabel de Matos Cabral, se encontra exarada uma escritura, com data
de 27 de Maio de 2002, na qual foi constituída, por tempo
indeterminado, a contar desta data, uma Associação, sem fins lu-
crativos, com a denominação de ISCAS � Associação dos Institu-
tos Superiores de Contabilidade e Administração, com sede em
Coimbra, nas instalações do Instituto Superior de Contabilidade e
Administração de Coimbra, e que tem por objecto o ensino e acti-
vidades de natureza formativa.

Está conforme o original.

27 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria da Conceição Ara-
újo Martins. 3000058937

ASSOCIAÇÃO CULTURAL, SOCIAL RECREATIVA,
S. AMARO DOS MILAGRES

Certifico, narrativamente, que, por escritura outorgada em 21 de
Junho de 2002, exarada de fl. 98 a fl. 99 v.º, do respectivo livro de
notas para escrituras diversas n.º 133-E, do Cartório Notarial de
Monção, a cargo da notária, licenciada Maria Isaura Abrantes
Martins, foi constituída uma Associação, com a denominação de
Associação Cultural, Social Recreativa, S. Amaro dos Milagres, com
sede no lugar de Milagres, freguesia de Cambeses, concelho de
Monção, que tem por objecto: a acção social e recreativa.

Podem ser associados todas as pessoas no pleno uso dos seus
direitos civis, e desde que, residam no lugar de Milagres, fregue-
sia de Cambeses.

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

A mesa da assembleia geral é composta por três associados: um
presidente, um primeiro-secretário e um segundo-secretário.

A direcção é um órgão executivo da Associação e é composta
por cinco associados: um presidente, um secretário, um tesoureiro
e dois vogais.

A Associação obriga-se com duas assinaturas, sendo obrigatória
a do presidente ou a do secretário, nas operações financeiras são
obrigatórias as assinaturas (conjuntas ou não), do tesoureiro e do
presidente.

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 3000064049

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES MURFACEM E COVA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fl. 94, do livro de notas
n.º 158-E, do 3.º Cartório Notarial de Almada, foi constituída uma As-
sociação, com a denominação em epígrafe e sede na Rua da Liberda-
de, 7, em Murfacem, freguesia da Trafaria, concelho de Almada.

A Associação tem como objecto: a representação dos moradores
da povoação de Murfacem e Cova e a sua dinamização sociocultural.

Haverá as seguintes categorias de associados:
a) Honorários;
b) De mérito;
c) Contribuintes.
A atribuição da categoria de sócios honorários e de mérito é da

competência da assembleia geral, mediante proposta da direcção.
A atribuição da categoria de sócios contribuintes é da competên-

cia da direcção.
A direcção aplicará a pena de eliminação a sócios que estejam atra-

sados no pagamento de três quotas e não procedam à sua liquidação.
A pena de expulsão é da competência da assembleia geral, me-

diante proposta da direcção, devidamente fundamentada e acompa-
nhada do respectivo processo de culpa.

É certidão narrativa que fiz extrair e vai conforme.

25 de Junho de 2002. � O Ajudante Principal, António José
Curto Elvas. 3000064985

ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTOKAN
DE PAREDES E VALE DO SOUSA

Certifico que, por escritura de 9 de Maio de 2002, exarada a
fl. 105, do livro n.º 486-C, do Cartório Notarial de Paredes, foi
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constituída uma Associação, que fica a reger-se além de outras clá-
usulas, pelas seguintes:

Denominação: Associação de Karaté Shotokan de Paredes e Vale
do Sousa.

Sede: tem a sua sede na Travessa do Monte da Póvoa, 23, Cas-
telões de Cepeda, Paredes.

Fins: tem por objecto o exercício desportivo, de carácter cultu-
ral e formativo, arte e lazer.

Duração: por tempo indeterminado.
Condições essenciais para a admissão dos associados e as san-

ções aplicáveis aos sócios:
1) Podem ser associados, todos os indivíduos de qualquer na-

cionalidade;
2) Sanções:
a) Advertência;
b) Suspensão;
c) Demissão.

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

9 de Maio de 2002. � A Ajudante, Lilita Maria Ruão Marques.
3000055233

CENTRO SOCIAL DE REFORMADOS E IDOSOS
DE ALBARRAQUE

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 2002, exarada a fl. 6,
do livro de notas n.º 901-B, do 1.º Cartório Notarial de Sintra, a
cargo do notário Celso dos Santos, foram alterados parcialmente os
estatutos da associação, com a denominação em epígrafe, com sede
no Centro Cultural, junto à Estátua da Tabaqueira, em Albarraque,
Sintra.

Está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Manuela
Fazendas Roseiro. 3000065034

ANIMATEATRO � ASSOCIAÇÃO DE TEATRO E ANIMAÇÃO
DO SEIXAL

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 22 a fl. 22 v.º, do livro de notas para escrituras diversas n.º 30-M,
do 2.º Cartório Notarial de Almada, a cargo da notária, licenciada
Maria Luísa Vieira Elvas da Silva, foi constituída uma Associação,
com a denominação em epígrafe, com sede provisória na Praceta
de José Maria Vieira, 3, 3.º, direito, freguesia de Amora, concelho
do Seixal.

A Associação tem por objectivos: o teatro, animação, música,
poesia e exposições.

A admissão de sócios:
1) Podem ser membros da Associação, todos os indivíduos que

se identifiquem com os objectivos da Associação e nos que a lei
permita;

2) Existem três categorias de associados: fundadores, efectivos,
beneméritos e honorários;

3) Estes associados serão admitidos em assembleia geral.
A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente e

um secretário.
No que estes estatutos forem omissos, vigoram as disposições do

Código Civil (artigos 157.º e seguintes) e demais legislação sobre
associações, complementadas pelo regulamento geral interno, cuja
aprovação e alteração são da competência da assembleia geral.

É certidão que fiz extrair e está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Ajudante, Gina Maria Pires Fragoso.
3000065074

NÚCLEO CICLOTURISMO DE ALVALADE � LISBOA
ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL � NCA

Certifico que, por escritura de 16 de Maio do ano corrente, la-
vrada a fl. 121, do livro de notas n.º 28-B, do Cartório Notarial de
Alverca do Ribatejo, a cargo da notária Margarida Dulce Gonçal-
ves da Silva Marques, foi constituída uma Associação, com a de-
nominação de Núcleo Cicloturismo de Alvalade � Lisboa � As-

sociação Desportiva e Cultural � NCA, com sede na Rua do Ge-
neral Pimenta de Castro, 16, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de
Alvalade, concelho de Lisboa.

A Associação tem como objecto: promover a prática do
cicloturismo, actividades culturais, edição de livros ou revistas,
relacionadas com o cicloturismo e o meio ambiente, convívio en-
tre os seus associados e familiares.

Desenvolver relações de amizade e bem-estar com outras asso-
ciações desportivas e culturais, pugnar pela formação de jovens,
especialmente os mais necessitados, por forma a inseri-los numa
sociedade mais justa, fraterna e humana, incutir nos associados
hábitos e gosto pela preservação do património e do meio ambien-
te, em qualquer das actividades praticadas, está excluído o lucro
económico dos seus associados.

A sua duração é por tempo indeterminado.
As condições de admissão e exclusão dos sócios depende do

regulamento interno e da assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, Carlos Alberto
Martins Apolinário. 3000065097

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS DISTRIBUIDORAS
DE PUBLICAÇÕES

Certifico que, por escritura de 20 de Junho de 2002, lavrada de
fl. 92 a fl. 92 v.º, do livro de notas n.º 304-M, do 21.º Cartório
Notarial de Lisboa, a cargo da ajudante principal, em exercício,
Maria Fernandes das Dores Costa Dias, em virtude de o lugar de
notário se encontrar vago, foi dissolvida a referida Associação.

A identificada Associação não tem já qualquer actividade, não
tem activo nem passivo, pelo que não se justifica a sua existência,
considerando-a totalmente liquidada e as suas contas encerradas a
partir de 14 de Março de 2002.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria Fernandes
das Dores Costa Dias. 3000064050

RBC � RECURSOS BÍBLICOS DE COMUNICAÇÃO
PORTUGAL

Certifico que, por escritura pública de 10 de Maio de 2002, la-
vrada a partir de fl. 6, do livro n.º 189-I, do 1.º Cartório Notarial
de Santa Maria da Feira, foi constituída a Associação acima
identificada, com sede à Rua do Dr. Américo Jarzelino Dias da
Costa, 196, 1.º, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, cujos
órgãos são: a assembleia geral, a direcção e o conselho fiscal; e cujo
objecto é: promoção e difusão do Evangelho da Graça de Deus,
através da edição, venda e distribuição de literatura religiosa; mass
media; projecção, distribuição, locação e venda de fitas evangéli-
cas, gravadas em audio ou videocassetes e outras formas e outros
bens de divulgação moral e espiritual, além de promover a assis-
tência educacional e social, sem distinção de nacionalidade, idade,
sexo ou religião; organização de feiras, exposições, conferências,
reuniões públicas, tempos livres e campo de férias.

Está conforme.

13 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Madalena de Jesus
Soares Oliveira Martins. 3000056897

CLUBE DE CICLISMO DE PAREDES

Certifico que, por escritura lavrada no dia 20 de Junho do cor-
rente ano, exarada a fls. 8 e seguintes, do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 260-E, do Cartório Notarial de Paços de Ferreira,
a cargo do notário, licenciado Norberto Augusto Fonseca Cardoso,
foi constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe,
com sede na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 34, freguesia de
Rebordosa, concelho de Paredes, e tem como objectivos principais,
desenvolver a prática de desportos e proporcionar meios de recreio
e cultura, em especial aos seus associados; fomentar a acção social
que, pelos estatutos e regulamento interno, lhe for cometida.

Podem ser sócios todas as pessoas singulares ou colectivas, sem
distinção de nacionalidade, raça, sexo e idade, que se comprome-
tam com os regulamentos disciplinares internos da Associação.
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São punidos disciplinarmente os sócios que cometam alguma das
infracções previstas no artigo 23.º dos estatutos da Associação.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Manuela de Castro
Coutinho Cordeiro. 3000063853

ARADA � ASSOCIAÇÃO RIBATEJANA DE AIKIDO
E DISCIPLINAS ASSOCIADAS

Certifico que, por escritura de 11 de Junho de 2002, exarada de
fl. 143 a fl. 143 v.º, do livro de notas n.º 117-F, do 2.º Cartório Notarial
de Santarém, a cargo da notária interina Isabel Maria Raimundo de
Oliveira Filipe Batista Marques, foram alterados totalmente os estatu-
tos da Associação, denominada ARADA � Associação Ribatejana de
Aikido e Disciplinas Associadas, com sede na Rua de Manuel
Minderico, 4, 3.º, direito, freguesia e concelho de Almeirim.

A Associação vem proceder à alteração da denominação para
Associação Movimento Aberto � Cultura e Desporto, mudando a
sua sede para a Praceta da Cidade de Badajoz, 15, 6.º, direito, fre-
guesia de Marvila, cidade e concelho de Santarém.

É uma Associação sem fins lucrativos de duração ilimitada,
mudando o objecto para a promoção da prática das artes tradicio-
nais do movimento, nas vertentes cultural e desportiva.

Associados: a Associação Movimento Aberto � Cultura e Desporto,
possui dois tipos de associados: sócio praticante e sócio não praticante.

A admissão de novos sócios depende da aprovação pela direcção.
Os direitos e deveres dos associados são os determinados pelo

regulamento interno.
Exclusão de associados: a exclusão de associados depende de

proposta fundamentada da direcção e só pode verificar-se em
assembleia geral, nos termos do regulamento interno.

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

13 de Junho de 2002. � O Ajudante, Carlos Alberto Travessa
Magalhães. 3000062012

ASSOCIAÇÃO, CULTURAL E RECREATIVA DE BENFICA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 90 e seguintes,
do livro de notas n.º 364-E, do 1.º Cartório Notarial de Torres
Vedras, a cargo da notária Maria Madalena Marques de Magalhães,
foi constituída uma Associação, com a denominação em epígrafe,
com sede na Estrada Nacional n.º 9, lugar de Benfica, freguesia de
Ponte do Rol, concelho de Torres Vedras, a qual durará por tempo
indeterminado, tem por objectivo angariar fundos para a constru-
ção de uma sede, organizar a festa anual em honra de São João e
outros eventos culturais e recreativos.

24 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Lúcia
Vieira Martinho. 3000063438

FAJDA � FEDERAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES JUVENIS
DO DISTRITO DE AVEIRO

Certifico que, por escritura pública, outorgada em 13 de Junho
corrente, lavrada a partir de fl. 110, do livro de notas para escritu-
ras diversas n.º 256-B, do Cartório Notarial de Arouca, a cargo da
notária, licenciada Ana Paula Ferreira Neves de Castro, foram al-
terados os artigos 11.º, 12.º e 13.º dos estatutos da Federação, de-
nominada FAJDA � Federação de Associações Juvenis do Distri-
to de Aveiro, com sede em Arouca, titular do cartão de identificação
de pessoa colectiva n.º 502441208, cujo teor é o seguinte:

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente, um
vice-presidente e três secretários, competindo-lhe, nomeadamente,
convocar e dirigir as reuniões das assembleias gerais e redigir as
respectivas actas.

ARTIGO 12.º

A direcção é composta por um presidente, dois vice-presidentes,
um secretário, um tesoureiro e dois vogais, competindo-lhe, no-
meadamente, a gestão social, administrativa e financeira da Fede-
ração.

ARTIGO 13.º

O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-presi-
dente, dois secretários e um relator, competindo-lhe, nomeadamente,
a fiscalização dos actos administrativos e financeiros da direcção,
verificar as suas contas e relatórios, dar parecer sobre os actos que
impliquem aumento ou diminuição das receitas sociais e ainda de
acção disciplinar.

Está conforme.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Adelina dos Santos.
3000060416

ASSOCIAÇÃO LAR ABRIGO PORTA ABERTA (A. L. A. P. A.)

Certifico que, por escritura exarada em 24 de Abril de 2002, la-
vrada a fls. 98 e seguintes, do livro de notas n.º 226-B, do 2.º Car-
tório Notarial de Torres Vedras, procedem à alteração parcial dos
respectivos estatutos da Associação, com a denominação em
epígrafe, tem a sua sede na Rua de Dias Neiva, 26, nesta cidade e
concelho de Torres Vedras, titular do cartão de identificação de
pessoa colectiva n.º 504467654, nos seus artigos 16.º, 17.º e 21.º,
quanto às competências da assembleia geral.

Conferido, está conforme.

26 de Abril de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Carvalho e Silva. 3000054660

RÉCITA � GRUPO CULTURAL

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 12 a fl. 13 v.º,
do livro de escrituras diversas n.º 546-D, do 1.º Cartório Notarial
de Guimarães, a cargo da notária Maria Odete Freitas Ribeiro, foi
constituída uma associação, a partir de hoje e por tempo
indeterminado, com a denominação de RÉCITA � Grupo Cultu-
ral, com sede na Rua de Antero de Quental, 241, da freguesia da
Costa, do concelho de Guimarães, cujo objecto consiste na activida-
de de teatro amador e declamação de poesia, podendo associar-se
todos os indivíduos de ambos os sexos, que se inscrevam e acei-
tem os estatutos e regulamentos.

Os associados podem exonerar-se a qualquer momento, desde que
liquidem as suas dívidas para com a colectividade até à data da sua
exoneração e só podem ser excluídos por falta grave apreciada pela
direcção e após ratificada pela primeira reunião da assembleia geral.

Os associados obrigam-se ao pagamento de uma jóia inicial de 5 euros
e de uma quota mensal de 2,50 euros. Estes montantes poderão ser
actualizados periodicamente por deliberação da assembleia geral.

Está conforme.

9 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, José Edmundo
Gomes Santiago. 3000057226

ASSOCIAÇÃO PREVENÇÃO TRATAMENTO VIVER

Certifico que, por escritura lavrada em 19 de Junho de 2002, iniciada
a fl. 67, do livro de notas para escrituras diversas n.º 50-A, do 1.º Car-
tório Notarial de Competência e Especialidade de Leiria, a cargo do
notário, licenciado Diamantino Rodrigues Matias, foi constituída uma
Associação, com a denominação de Associação Prevenção Tratamento
Viver, com sede na Estrada da Base, 827, esquerdo, na vila e freguesia
de Monte Real e concelho de Leiria, a qual tem como objecto a pre-
venção, tratamento de jovens seropositivos e em situações de risco.

Podem ser associados todas as pessoas que, tendo solicitado à
direcção a sua admissão, tenham, por decisão desta, sido admitidas.

Os casos omissos serão resolvidos pela assembleia geral, de acor-
do com a legislação em vigor.

Está conforme.

19 de Junho de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000064917

GRUPO CULTURAL E DESPORTIVO DOS EMPREGADOS
DO BANCO PINTO & SOTTO MAYOR

Certifico que, por escritura lavrada em 25 de Junho de 2002,
exarada a fl. 108, do livro de notas para escrituras diversas n.º 43-B,
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do 4.º Cartório Notarial do Porto, foi alterada parcialmente a redac-
ção, no tocante aos artigos 4.º, 6.º, 9.º, 10.º, 12.º, 15.º, 21.º, 23.º e
24.º, dos estatutos da Associação em epígrafe, com sede na Rua das
Oliveiras, 340, freguesia de Vilar do Paraíso, concelho de Vila Nova
de Gaia.

São sócios efectivos: os empregados do Banco Pinto & Sotto
Mayor, Zona Norte e os das empresas associadas, instaladas nesta
zona, estejam ou não no activo, bem como os seus parentes e afins
que, nessa qualidade, se inscreverem.

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

25 de Junho de 2002. � A Ajudante, Alice Maria Correia de
Almeida. 3000064903

GRUPO DE AÇCÃO COMUNITÁRIA (G. A. C.)

Certifico que, por escritura de 20 de Junho do corrente ano, la-
vrada de fl. 42 a fl. 42 v.º, do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 556-L, do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notá-
rio Carlos Manuel da Silva Almeida, foram alterados parcialmente
os estatutos, mantendo a mesma denominação da associação Gru-
po de Acção Comunitária (G. A. C), é uma instituição particular de
solidariedade social, constituída por tempo indeterminado e sem fins
lucrativos, com sede na Rua de Vítor Santos, lote R-8, loja R-8-A,
Bairro da Horta Nova, freguesia de Carnide, concelho de Lisboa.

Vai conforme.

26 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, (Assinatura ile-
gível.) 3000063515

CENTRO DE JUVENTUDE E ACTIVIDADES DE TEMPOS
LIVRES DE MACIEIRA DE RATES

Certifico que, por escritura outorgada hoje e exarada a fls. 68 e
seguintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 850-D, do
1.º Cartório Notarial de Barcelos, foi constituída uma Associação,
denominada Centro de Juventude e Actividades de Tempos Livres
de Macieira de Rates, com sede na Avenida Central, freguesia de
Macieira de Rates, concelho de Barcelos, que tem por objecto de-
senvolver actividades culturais, recreativas, desportivas, artísticas e
de tempos livres para a juventude residente em Macieira de Rates
e freguesias vizinhas.

Está conforme com o original.

14 de Janeiro de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000061806

CLUB 2 CV DE MANGUALDE

Certifico que, por escritura de 13 de Maio de 2002, lavrada de
fl. 90 v.º a fl. 95 v.º, do livro de notas n.º 141-E, do Cartório
Notarial de Mangualde, a cargo da notária, licenciada Palmira
Henriqueta Fraga Frutuoso Vaz, foi constituída uma Associação,
com a denominação em epígrafe, com sede no Alto de São Pedro,
freguesia e concelho de Mangualde, não tem finalidade lucrativa e
tem por objecto:

1) Congregar os possuidores e amantes de automóveis da marca
Citröen 2 CV e seus derivados, nomeadamente Dyane, Méhari e
Ami, com vista à divulgação, conservação e fornecimento de infor-
mações, sobre os referidos automóveis;

2) Organizar convívios entre associados, passeios, exposições,
encontros de âmbito concelhio, distrital, nacional e internacional e
qualquer outro evento que se possa relacionar com os referidos
veículos;

3) O seu âmbito não se circunscreverá apenas ao concelho de
Mangualde, mas a todos os locais onde a sua acção possa ser útil;

4) Poderá esta Associação apoiar e incentivar outras congéneres,
constituídas ou a constituir, em actividades que estejam de acordo
com as definidas nos seus objectivos.

O valor da jóia inicial é de 50 euros e a quota anual no valor
mínimo a estipular pela assembleia geral, se for associado normal,
ou uma quota que por si seja estipulada, como associado bene-
mérito.

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

A mesa da assembleia geral é composta por três elemen-
tos: presidente, primeiro-secretário e segundo-secretário.

A direcção é composta por cinco associados: um presidente, dois
secretários e dois vogais.

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

Está conforme o original na parte transcrita.

13 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria Susete da Fonseca
da Silva Figueiredo. 3000059690

CLUBE DE EMPRESÁRIOS DE VILA REAL

Certifico que, por escritura de 23 de Maio corrente, exarada a
fl. 44, do livro de escrituras diversas n.º 144-G, do Cartório Notarial
de Vila Real, a cargo da notária, licenciada Maria José da Silva
Lima, foi constituída uma Associação, com a denominação em
epígrafe, que tem a sua sede na Avenida da Cidade de Orense,
lote 1, entrada B, escritório 7, Vila Real, sem fins lucrativos, ten-
do como objectivo a defesa e promoção dos interesses dos seus
membros devendo para o efeito:

a) Promover o convívio entre os seus membros;
b) Promover o intercâmbio de experiências e troca de informa-

ções entre os seus membros;
c) Defender e promover os interesses empresariais dos seus membros;
d) Promover a realização de encontros e seminários;
e) Promover as empresas representadas pelos seus membros;
f) Criar e manter serviços técnicos de informação, estudo e pro-

paganda de interesse para a persecução dos fins sociais ou para
utilização por parte dos seus membros;

g) Organizar o cadastro dos seus membros;
h) Promover feiras, exposições, reuniões e congressos de utili-

dade para a realização dos objectivos sociais ainda que como mero
participante;

i) Realizar quaisquer outros actos que permitam cumprir as atri-
buições consignadas no estatuto.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção, o con-
selho fiscal e o conselho de fundadores.

Está conforme.

27 de Maio de 2002. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
3000058986

ASSOCIAÇÃO HÍPICA «O CAVALO DE ÓBIDOS»

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada a fls. 7 e se-
guintes, do livro de notas para escrituras diversas n.º 310-A, do 1.º
Cartório Notarial de Caldas da Rainha, a cargo da notária, licenci-
ada Maria Margarida Alves da Costa Rego, foi constituída uma As-
sociação, denominada Associação Hípica «O Cavalo de Óbidos»,
com sede no Casal do Pinheiro, freguesia de Gaeiras, concelho de
Óbidos, e que tem por objecto: Associação de fins não lucrativos
destinada à promoção e desenvolvimento do fomento da criação e
utilização do cavalo na região, fomento da prática equestre, ensino
da arte equestre, actividades recreativas, organização de eventos
destinados à promoção das diferentes modalidades/actividades
equestres.

Adquirem a qualidade de sócios, as pessoas singulares ou colec-
tivas que, como tal, sejam admitidas sob proposta da direcção e
agrupam-se em três categorias: fundadores, colectivos e singulares.

Os sócios pagarão as jóias e quotas estabelecidas pela assembleia geral.
As assembleias gerais funcionarão à hora marcada, com, pelo

menos, 50% dos sócios e meia-hora mais tarde com qualquer nú-
mero, desde que não sejam maioritariamente membros da direcção.

Está conforme o original.

22 de Abril de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Helena da
Nazaré de Castro Martins Correria. 3000051920

LIGA DE AMIGOS DA FUNDAÇÃO DR. FRANCISCO CRUZ

Certifico que, por escritura de 5 de Junho do corrente ano,
exarada de fl. 34 v.º a fl. 35, do livro de notas para escrituras di-
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versas n.º 206-C, do Cartório Notarial do Entroncamento, a cargo
do notário, licenciado Manuel José Marques Montargil, foi consti-
tuída uma Associação, com a denominação de Liga de Amigos da
Fundação Dr. Francisco Cruz, tem a sua sede na freguesia de Praia
do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha, durará por tempo
indeterminado a partir da data da escritura, da qual poderão ser
associados todos os indivíduos maiores de 18 anos que queiram
prestar qualquer tipo de colaboração à Fundação, tem por objecti-
vo colaborar com a Fundação Dr. Francisco Cruz, na promoção do
bem-estar social e cultural dos seus utentes, elegendo também os
elementos para os órgãos sociais previstos nos estatutos da Funda-
ção, tendo como órgãos sociais, a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Nunes Pimenta. 3000060622

AVITIVIVER � ASSOCIAÇÃO DE VITICULTORES
DA REGIÃO DEMARCADA DO VINHO VERDE

Certifico que, por escritura de 10 de Março de 1986, lavrada a
fls. 38 e seguintes, do livro de escrituras diversas n.º 16-C, do Car-
tório Notarial de Felgueiras, a cargo da notária, licenciada Maria
de Fátima Soares Vales Rodrigues Leal, foi constituída uma Asso-
ciação, sem fins lucrativos, denominada AVITIVIVER � Asso-
ciação de Viticultores da Região Demarcada do Vinho Verde, com
sede na Rua de Santos Pousada, 842, 3.º, da freguesia de Bonfim,
do concelho do Porto e em referência à mesma Associação mais
certifico.

Para a realização dos seus fins, a Associação poderá tomar de
acordo com a lei, todas as disposições para plantar, explorar ou
fazer explorar parcelas de vinha consideradas necessárias, de pre-
ferência escolhidas entre as explorações pertencentes ou geridas
pelos seus membros, bem como estabelecer acordos com entidades
ligadas à vitivinicultura e enologia.

Podem ser sócios da Associação, como membros activos, as pes-
soas singulares e activas que sejam viticultores e exerçam a sua
actividade na região demarcada dos vinhos verdes.

A recusa da admissão é passível de recurso para a assembleia
geral.

Perdem a qualidade de associados por decisão da direcção:
a) Os que deixem de exercer regularmente a actividade vitícola;
b) Os que pedirem a sua demissão;
c) Os que tenham praticado actos contrários aos fins da Asso-

ciação ou susceptíveis de efectuar gravemente o seu prestígio;
d) Os que deixem de pagar as quotas durante 12 meses conse-

cutivos e as não liquidarem dentro do prazo que lhes for assinalado;

e) Os que se recusem a exercer cargos nos órgãos sociais, salvo
justificação aceite pela direcção.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2001. � A Ajudante, Lúcia Maria Pereira da
Silva Piedade. 1000102984

DESPERTAR SPORTING CLUBE

Alteração parcial de estatutos

No dia 7 de Fevereiro de 2002, no Cartório Notarial de Aljustrel,
perante mim, Aida Maria Porfírio Mendes, respectiva notária, com-
pareceram como outorgantes:

a) Mariano Baião Guerreiro, casado, natural da freguesia e conce-
lho de Castro Verde, residente na Rua de Pedro Soares, 6, 1.º, direito,
em Beja, portador do bilhete de identidade n.º 1162323, emitido em
18 de Agosto de 1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Beja;

b) José Carolino Gomes Cano, casado, natural da freguesia de
Baleizão, concelho de Beja, residente no Bairro de São Miguel, 13,
em Beja, portador do bilhete de identidade n.º 5076956, emitido em
29 de Setembro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de
Beja; os quais outorgam em nome e em representação da Associa-
ção, com a denominação de Despertar Sporting Clube, pessoa co-
lectiva n.º 501420959, com sede na Rua do Dr. Afonso Costa, 39,
1.º, na freguesia de Santa Maria, concelho de Beja, e com poderes
para o acto como consta da acta da assembleia geral da Associa-
ção, que adiante arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade.

E pelos outorgantes na qualidade em que outorgam foi dito que,
de harmonia com a deliberação tomada pela assembleia geral, em
21 de Dezembro de 2001, pela presente escritura, alteram o arti-
go 18.º, n.º 4, dos estatutos da referida associação Despertar
Sporting Clube, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 18.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Para efeitos de modificação dos estatutos, a assembleia só po-

derá reunir em primeira convocatória, caso estejam presentes dois ter-
ços dos associados no pleno exercício dos seus direitos. Não se verifi-
cando o quorum exigido, a assembleia reúne, em segunda convocatória,
duas semanas depois, no mínimo, podendo então deliberar com qualquer
mínimo de associados, sendo as deliberações tomadas com voto favo-
rável de três quartos do número de associados presentes.

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2002. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
1000087688
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LISBOA
CADAVAL

ARLINDO RIBEIRO & FILHOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 426/
990519; identificação de pessoa colectiva n.º 504302973;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 3/020612.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial.

Que por acta n.º 5 de 7 de Junho de 2002, foi alterado o artigo 1.º,
do contrato social o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Arlindo Ribeiro & Fi-
lhos � Sociedade de Medição de Seguros, L.da, tem a sua sede na Rua
Padre José Inácio Pereira, 5, vila, freguesia e concelho de Cadaval.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada respeitante a alteração integral do pacto.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000089795

TRÊS VÍRGULA CATORZE � SNACK�BAR E LAZER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 391/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504094327; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/020618.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do
contrato, montante do aumento, 3004,80 euros, em dinheiro, subs-
crito por ambos os sócios, e, em consequência foi alterado o arti-
go 3.º, do contrato social, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros e
corresponde à soma de quatro quotas, duas quotas iguais no valor
nominal de 997 euros e 60 cêntimos, pertencentes em comum a am-
bos os sócios, e duas quotas iguais no valor nominal de 1502 euros
e 40 cêntimos, pertencente uma ao sócio Paulo Jorge Cosme Torres
de Castro e outra à sócia Ana Paula Rodrigues Santos.

Foi depositado o texto completo de contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000089790

A AAAD � ATELIER DE ARQUITECTURA E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 406/
980723; identificação de pessoa colectiva n.º 504198033; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/020607.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que em relação à sociedade em epígrafe,
foi efectuado o registo de aumento de capital, redenominação e
alteração parcial do contrato, montante do aumento, 602 410$ em
dinheiro, subscrito por ambos os sócios em partes iguais, e, em
consequência foi alterado o artigo 4.º do contrato social, o qual fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, do valor

nominal de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio António Paulo de
Sá Duhau Laborde Monteiro, casado no regime de comunhão de ad-
quiridos, e a outra ao sócio Alexandre Manuel de Sá Duhau
Laborde Monteiro, casado no regime de comunhão de adquiridos.

Foi depositado o texto completo de contrato social na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000089787

ADEGA COOPERATIVA DA VERMELHA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 4/
840728; identificação de pessoa colectiva n.º 500008876; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/020325.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, do Códi-
go do Registo Comercial, que pelas actas n.º 1 e 2, lavradas em
20 de Maio e 25 de Novembro de 2001, respectivamente, foi feita
a redenominação do capital mínimo, bem como a alteração parcial
dos estatutos da cooperativa Adega Cooperativa da Vermelha, C.
R. L., sendo alterados os artigos 6.º, 7.º e 23.º, n.º 2 desses estatu-
tos, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, do
montante mínimo inicial de 74 819,68 euros.

2 � O capital é representado por títulos de 5 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 da emissão;
e) O número em série contínua;
f) A assinatura de dois membros da direcção;
g) A assinatura de 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

As entradas de cada membro não podem ser inferiores a 20 títu-
los de capital.

ARTIGO 23.º

2 � A assembleia geral ordinária reunirá obrigatoriamente duas
vezes em cada ano, uma até 31 de Novembro, para apreciação e
votação do relatório, do balanço e das contas da direcção, bem
como o parecer do conselho fiscal, e, outra, até 31 de Agosto, para
apreciação e votação do orçamento e do plano de actividades para
o exercício seguinte e eleição dos corpos sociais quando seja caso
disso.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada.

Está conforme o original.

21 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Célia Maria Re-
gueira Leitão. 1000089481

CASCAIS

N. E. T. GREEN DEVELOPMENTS � MONTAGEM
E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIAS RENOVÁVEIS

UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 217 (Cascais); identificação de pessoa colectiva

4. Empresas � Registo comercial
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n.º 505296764; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
020207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Sócio: Neil Edward Turley.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma N. E. T. GREEN DEVELOP-
MENTS � Montagem e Comercialização de Energias Renováveis,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede, na Avenida da Venezuela, 1,
rés-do-chão, no Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de
Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a montagem, instalação, manuten-
ção, comercialização, importação, exportação e representação de
energias renováveis e equipamentos. Construção e renovação de
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

15 de Abril de 2002. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Monteiro Santos. 1000082891

VICTORINO TAVARES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 18 264 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 234/011206.

Certifico que Victorino Mendes Tavares constitui a sociedade em
epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Victorino Tavares, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Melquíades Marques,
35, 1.º esquerdo, no Cacém, freguesia do Cacém, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção civil e
obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente o sócio.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Antónia de Jesus
Moita Baptista. 1000088515

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SAGIES � SOCIEDADE DE ANÁLISE E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3429/920513; identificação de pessoa colectiva
n.º 502768118; inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 25/020514.

Certifico que com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: Sagies � Sociedade de Análise e Ges-

tão de Instalações e Equipamentos Sociais, S. A., Rua dos
Douradores, 11, Lisboa.

Sociedade incorporada: JFA � Serviços Médicos, L.da, Rua dos
Douradores, 11, Lisboa.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto de
Almeida Homem. 1000088621

LOURES

PROFARAL � PRODUTOS PARA FARMÁCIAS E HOSPITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8137;
identificação de pessoa colectiva n.º 502462272; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 6/020606.

Certifico que por escritura de 20 de Janeiro de 2002, exarada a
fls. 101, do Livro n.º 148 do Cartório Notarial de Centro de Formali-
dades de Empresas de Lisboa, foram efectuados os seguintes actos
de registos:

1 � Facto: Cessação de gerência:
Gerente: Sebastião Silva Rodrigues.
Causa: Renúncia; 20 de Janeiro de 2000.
2 � Aumentado o capital de 600 000$ para 1 002 410$,

redenominado em 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 4.º e
corpo do 5.º e 6.º, do contrato social que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 5000 euros e
corresponde à soma das seguintes quotas: uma do valor nominal de
4600 euros, pertencente ao sócio Manuel Paulino Martins de Car-
valho, e outra do valor nominal de 400 euros, pertencente à sócia
Maria Armanda Albino Neto Ricardo de Carvalho

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não sócios.
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6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, com a
intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Esta certidão está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
1000088519

ODIVELAS

COSTA & JORGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Odivelas. Matrícula
n.º 17 764; número e data da apresentação: 24/011115.

Certifico que entre Paulo Jorge Pereira Nunes, casado com Inácia
da Conceição Dias Barros Nunes, na comunhão de adquiridos: 2500 €, e
Celso Augusto da Costa Pereira, casado com Maria Helena Gil Pereira na
comunhão de adquiridos, 2500 €, foi constituída a sociedade em epígrafe
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Costa & Jorge, L.da, com sede na Rua
Comandante Sacadura Cabral, Lote 21, 2.º esquerdo, lugar e fre-
guesia de Ramada, concelho de Odivelas.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e cria-
das e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras formas
locais de representação em qualquer ponto do país ou no estrangeiro.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal associar-se
com outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos comple-
mentares, consórcios e associações em participação, além de poder
adquirir e alienar participações em sociedades com o mesmo ou
diferente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de montagens e instalações
eléctricas e telecomunicações.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
de 2500 euros, pertencentes uma ao sócio Paulo Jorge Pereira Nunes
e outra ao sócio Celso Augusto da Costa Pereira.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos é necessária e suficiente a intervenção de um
gerente.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios ou descendentes, mas a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes em segundo sempre direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital com voto unânime de ambos os sócios até ao montante glo-
bal de 20 000 euros.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Novembro de 2001. � A Conservadora-Auxiliar, Sónia
Alexandra Jorge Filipe Gonçalves da Silva dos Reis Novais.

1000078407

PORTALEGRE
ARRONCHES

CARPINTARIA ARRONCHES, L.DA

Sede: Nave Fria, Caixa Postal 36, freguesia
de Mosteiros, concelho de Arronches.

Conservatória do Registo Comercial de Arronches. Matrícula n.º 44/
980810; identificação de pessoa colectiva n.º 504201816.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Isabel Maria Pintão
Roldão Bento Miranda. 1000089744

AVIS

OPTICAVIS � COMÉRCIO DE ÓPTICA, L.DA

Sede: Rua Dr. António José de Almeida, 35, 7480-123, Avis

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 61; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503220450.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088811

MONTE DA MORGADA � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Sede: Horta do Ferreira, 7480, Avis.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 142;
identificação de pessoa colectiva n.º 505834553.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088942

PAPELACO AGRO INDUSTRIAL, S. A.
Sede: Zona Industrial, 7480, Avis.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 151;
identificação de pessoa colectiva n.º 502418230; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 13; números e data das
apresentações: 4 e 5/020617.

Certifico que renunciaram ao cargo de presidente e vogal do
conselho de administração, respectivamente, da sociedade em
epígrafe, Idalina da Ascenção Ciriaco Carrilho Reigones Abade,
divorciada e Susana Godinho Palma, solteira, maior, Rua Viscon-
de Moreira Rey, 18, Linda-a-Pastora. Data: 13 de Maio de 2002.

Mais certifico que pela acta n.º 30 de 14 de Maio de 2002, da
assembleia geral da referida sociedade, foram nomeados para pre-
sidente e vogal do conselho de administração, respectivamente
Fernando Gualter Duarte Viana, divorciado; e Maria Teresa Garcia
Augusto, solteira, maior, residentes na Rua Visconde Moreira Rey,
18, Linda-a-Pastora.

Data da deliberação: 14 de Maio de 2002.
Prazo: Até 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088940

CENTRO HÍPICO HERDADE DA CORTESIA
SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO DE CENTROS HÍPICOS, S. A.

Sede: Zona Industrial, 7480, Avis.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 90; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503928070; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: 6 e 7/020617.
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Certifico que renunciou ao cargo de presidente do conselho de ad-
ministração, da sociedade em epígrafe, Idalina da Ascenção Ciriaco
Carrilho Reigones Abade, divorciada, Rua Visconde Moreira Rey, 18,
Linda-a-Pastora.

Data: 13 de Maio de 2002.
Mais certifico que pela acta n.º 11 de 14 de Maio de 2002, da

assembleia geral da referida sociedade, foi nomeado para presidente
do conselho de administração, Fernando Gualter Duarte Viana, di-
vorciado, residente na Rua Visconde Moreira Rey, 18, Linda-a-
Pastora.

Data da deliberação: 14 de Maio de 2002.
Prazo: Até 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088939

PAPELACO II AGRO�PECUÁRIA, S. A.
Sede: Zona Industrial, 7480, Avis.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 59;
identificação de pessoa colectiva n.º 503168572; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 2 e 3/020617.

Certifico que renunciaram ao cargo de presidente e vogal do
conselho de administração, respectivamente da sociedade em
epígrafe, Idalina da Ascenção Ciriaco Carrilho Reigones Abade,
divorciada, e Susana Godinho Palma, solteira, maior, Rua Viscon-
de Moreira Rey, 18, Linda-a-Pastora.

Data: 13 de Maio de 2002.
Mais certifico que pela acta n.º 20 de 14 de Maio de 2002 da

assembleia geral da referida sociedade foram nomeados para pre-
sidente e vogal do conselho de administração, respectivamente,
Fernando Gualter Duarte Viana, divorciado; e Maria Teresa Garcia
Augusto, solteira, maior, residentes na Rua Visconde Moreira Rey,
18, Linda-a-Pastora.

Data da deliberação: 14 de Maio de 2002.
Prazo: Até 31 de Dezembro de 2004.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088937

CARMELO & ALDEAGAS � MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Bairro Novo, 32, 7480, Ervedal, Avis.

Conservatória do Registo Comercial de Avis. Matrícula n.º 129;
identificação de pessoa colectiva n.º 505481731.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de 2001.

Está conforme o original.

18 de Junho de 2002. � O Ajudante, Simão Rebocho Velez.
1000088969

CRATO

SOCIEDADE INDUSTRIAL DA HERDADE DA MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 27/
870623; identificação de pessoa colectiva n.º 501841865; inscri-
ção n.º 1, inscrição n.º 17, inscrição n.º 18 e inscrição n.º 19;
números e data das apresentações: 4, 5 e 6/020315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 4/020325,
José Rafael Moraes Maggessi Gouveia, cessou funções de gerente,
por renúncia, em 28 de Novembro de 2001.

Inscrição n.º 17 à apresentação n.º 5/020325. � Unificação de
quotas.

Quotas a unificar: 3 960 000$, 3 960 000$; 3 960 000$;
2 160 000$. Quota unificada: 14 040 000$.

Inscrição n.º 18 à apresentação n.º 06/020325. � Nomeação do
gerente Francisca Pires, em 28 de Novembro de 2001.

Inscrição n.º 19 � Aumento, redenominação do capital e altera-
ção do contrato, quanto aos artigos 4.º e 5.º

Aumento: 2 048 200$, realizado em dinheiro pelos sócios na pro-
porção das suas quotas.

Capital: 100 000 euros.
Sócios e quotas: Francisco Sobreira Calhaço � 78 000 euros;
Francisca Pires: 22 000 euros.

Conferida, está conforme o original.

19 de Março de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Ermelinda
Gonçalves Monteiro dos Santos. 1000088860

NISA

MÁRIO CARRILHO � CORTE E RECHEGA DE MADEIRAS,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 257/
020410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/020410.

Certifico que Mário Louro Carrilho, casado com Catherine Emile
Cristine Rufin Carrilho, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Carrilho � Corte e Rechega
de Madeiras, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Jogo da
Bola, 2, Salavessa, freguesia de Montalvão, concelho de Nisa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede pode ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem, como abrir, transferir ou encerrar sucur-
sais, filiais, agências, ou qualquer outra forma de representação
social, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o corte e rechega de madeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente a uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Mário Louro Carrilho.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, dispensada
de caução e com ou sem remuneração de acordo com o que for
decidido pelo sócio único, compete a um ou mais gerentes eleitos
de entre sócios ou não sócios.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os actos e
contratos pela assinatura de um gerente.

3 � A gerência da sociedade fica expressamente proibida de
vincular a mesma em actos ou contratos alheios ao interesse social,
designadamente em letras, aceites ou avales de favor.

4 � Fica desde já designado gerente da sociedade, com dispen-
sada caução, o sócio único.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria de
Jesus Pereira Morais. 1000088917

PORTO
FELGUEIRAS

PATRÍCIA & ANDREIA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1354/950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503471798;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 6/020522.

Certifico que foi aumentado o capital com a quantia de 402 410$,
passando o mesmo após a redenominação a ser de 5000 euros, tendo
sido alterado o artigo 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.
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2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições deliberadas
em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088595

CALÇADO CAMPILHO � SAMPAIO GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1403/951221; identificação de pessoa colectiva n.º 503554545;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 8 e 9/020522.

Certifico que a ex-sócia Joaquina de Jesus Sampaio gomes, ces-
sou as funções de gerente em 9 de Maio de 2002, por haver renun-
ciado.

Foi aumentado o capital com a quantia de 19 912,25 euros e al-
terados os artigos 3.º, 4.º e parágrafo único, cuja redacção passa a
ser a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em quatro quotas iguais cada uma, com o
valor nominal de 6250 euros, pertencente uma ao sócio Artur Jor-
ge Sampaio Gomes, outra ao sócio Carlos Alberto Sampaio Gomes,
outra ao sócio Alberto Sampaio Gomes e outra à sócia Paula
Cristina Sampaio Gomes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, Artur Jorge
Sampaio Gomes, Carlos Alberto Sampaio Gomes, Alberto Sampaio
Gomes e Paula Cristina Sampaio Gomes, desde já nomeados geren-
tes, podendo ainda ser nomeados outros gerentes em assembleia
geral, mesmo não sócios.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos com a assinatura de dois gerentes, sendo obrigatória a do ge-
rente Carlos Alberto Sampaio Gomes ou Alberto Sampaio Gomes,
em conjunto com a intervenção ou assinatura de qualquer um os
restantes gerentes.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088594

FREITAS & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1334/950419; identificação de pessoa colectiva n.º 503407143;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 5 e 6/020524.

Certifico que o ex-sócio Adélio da Cunha Freitas, cessou as fun-
ções de gerente, em 26 de Fevereiro de 2002, por haver renuncia-
do, autorizando que o seu nome continue a figurar na firma social,
tendo em consequência sido alterado o corpo do artigo 4.º, cuja
redacção passa a ser a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Reinaldo
Fernando Tudela Lourenço e Elisabete Alexandra Constantino
David, desde já nomeados gerentes, podendo ainda ser nomeados
outros gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de qualquer gerente.

3 � Nos poderes da competência da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, in-

dependentemente do prazo, alterar ou rescindir os respectivos con-
tratos e escrituras públicas;

b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para a
sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos con-
tratos.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da Cos-
ta Ribeiro. 1000088593

UTILITAS � SISTEMAS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1117/930810; identificação de pessoa colectiva n.º 503053457;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/020327.

Certifico que foi aumentado o capital com a importância de
602 410$, passando o mesmo após redenominação a ser de
5000 euros, transformação em sociedade unipessoal, passando a
reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UTILITAS � Sistemas e Ser-
viços Informáticos, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Avenida de Dr. Leonardo Coimbra, freguesia de Margaride, con-
celho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação da gerência a sua sede poderá ser
deslocada dentro do concelho de Felgueiras ou para localidade de
outro concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

2 � A sociedade tem por objecto o comércio, assistência e pres-
tação de serviços na área informática, análises, sistemas e projec-
tos informáticos, produção de software, formação em informática
e consultoria.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, valor da quota única pertença da sócia Calzeus � Cal-
çado e Acessórios de Moda, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carece, nas condições que forem deliberadas em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res em numerário, até ao décuplo do capital social, nas condições de-
liberadas em assembleia geral e com o acordo unânime dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete à pessoa ou pessoas de-
signadas para o efeito em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Manuel
Ferreira Neves.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios ou por seus des-
cendentes.

2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-
sentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais, terão
direito de preferência.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se adjudicada ao cônjuge não sócio em partilhas subsequente

ao divórcio ou separação judicial de pessoas e bens e, ainda, sem-
pre que, por virtude de arresto, penhora ou qualquer acto de
indisponibilidade em processo judicial ou de qualquer outra natu-
reza, possa dele resultar a transmissão forçada dessa mesma quota.

2 � A contrapartida da amortização será calculada com base num
balanço especial organizado para o efeito e o seu pagamento será
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feito em quatro prestações semestrais, consecutivas e iguais, ven-
cendo-se a primeira 6 meses após o facto que deu origem à amorti-
zação.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolverá por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sobrevivos, capazes, ou herdeiros do fale-
cido, devendo, estes, nomear um de entre eles, que os represente na
sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � Dissolvendo-se a sociedade nos casos legais, serão liquida-
tários todos os sócios, que, entre si acordarão quanto aos termos de
liquidação e partilha.

2 � Na falta de acordo, será o património social adjudicado ao
sócio que, em licitação verbal, melhores preços e condições de
pagamento oferecer.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088592

SWEAR � DISTRIBUIÇÃO DE CALÇADO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1921/991011; identificação de pessoa colectiva n.º 503855332;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 10/020327.

Certifico que foi aumentado o capital com a importância de
4820$, passando o mesmo após redenominação a ser de
10 000 euros, transformação em sociedade unipessoal, passando a
reger-se pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SWEAR � Distribuição de Calça-
do, Sociedade Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é no Lugar de Campos, da freguesia de Laga-
res, concelho de Felgueiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá ins-
talar e manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de calçado e
distribuição de mesmo.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, valor da quota única pertença da sócia Calzeus �
Calçado e Acessórios de Moda, S. A.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente
do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não fica afecta a um ou mais gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já delegados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um dos

gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial da quota;

c) Falência ou insolvência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se

fazer representar nas assembleias gerais por mais de 3 anos conse-
cutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios serem
criadas um ou mais quotas, destinadas a serem alienadas, a um ou
alguns dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088590

TRANSPORTES RODRIGUES & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2656/020528; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/020528.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre José
Manuel Oliveira Rodrigues, casado e Maria da Luz Moreira de
Miranda, casada, constituíram a sociedade em epígrafe que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Rodrigues & Mi-
randa, L.da, com sede no Lugar da Venda, freguesia de Várzea do
concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de
representação.

2.º

O objecto social é a actividade de transportes rodoviários de
mercadorias e afins.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
40 000 euros, formado por duas quotas iguais de 20 000 euros cada,
uma de cada um dos sócios José Manuel Oliveira Rodrigues e Maria
da Luz Moreira de Miranda.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
até 10 vezes o capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelos sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os
seus actos e contratos com a assinatura dos dois gerentes.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas pela gerência por carta
registada dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088587

E STREET � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2652/020517; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/020517.

Certifico que entre Júlio José Guimarães Pereira, Isabel Maria
Dias Pereira, Rui Fernando Guimarães Pereira, Ricardo Jorge de
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Almeida Oliveira e Avelino Peixoto Dias Pereira, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma E STREET � Soluções Informá-
ticas, S. A., durará por tempo indeterminado e rege-se pelos presen-
tes estatutos, e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sede social na Casa de Santiago, freguesia
de Rande, concelho de Felgueiras.

2 � A administração fica desde já autorizada a transferir a sede
para outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como a abrir delegações, sucursais, agências ou qual-
quer outra forma de representação que julgue conveniente, no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

3 � A autorização prevista no número anterior abrange quais-
quer ulteriores transferências da sede social que venham a ser de-
liberadas pelo órgão de administração, desde que, em relação ao
local anterior, o local da nova sede esteja situado em concelho
limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � O objecto social consiste nas actividades da criação, da
concepção e da manutenção de conteúdos de informação, da ela-
boração de estudos e pareceres na área da consultoria e programa-
ção informática e, em geral, da assistência técnica a programas
informáticos, com ou sem aplicação directa em suportes destinados
à Internet.

2 � Mediante deliberação da administração, e sem necessidade
de consentimento de outros órgãos sociais, a sociedade pode adqui-
rir e alienar participações em sociedades de responsabilidade limi-
tada com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar agrupamentos complementares de
empresas, novas sociedades, consórcios e associações em partici-
pações, e participar na sua administração e fiscalização.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações e prestações
suplementares

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social é de 65 000 euros, encontra-se realizado em
30% desse montante e está representado por 6500 acções ao porta-
dor, do valor nominal de 10 euros cada.

2 � A parte restante do capital será realizada no prazo máximo
de 60 dias a contar da data do registo do contrato de sociedade.

3 � Por deliberação da administração, o capital social poderá ser
aumentado, por uma ou mais vezes, até ao montante de 100 000 euros.

4 � Nos aumentos de capital deliberado pelo conselho de admi-
nistração, os accionistas terão sempre direito de preferência na subs-
crição de novas acções, na proporção das que ao tempo possuírem,
ou no rateio das que não tenham sido inicialmente subscritas.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções podem revestir a forma meramente escritural, ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 ac-
ções, podendo os accionistas exigir, a todo o tempo e a expensas
suas, a concentração ou o desdobramento desses títulos.

2 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis, nos termos da lei.

3 � A requerimento dos interessados, são também reciprocamen-
te convertíveis as acções ao portador e as acções nominativas.

4 � Os títulos, provisórios ou definitivos, representativos de
acções são assinados pelo administrador único, ou por dois admi-
nistradores, podendo uma ou mais assinaturas ser de chancela, desde
que devidamente autorizadas.

ARTIGO 6.º

Outras emissões de títulos

1 � A sociedade poderá emitir quaisquer títulos negociáveis legal-
mente permitidos, nomeadamente acções preferenciais sem voto e
obrigações de qualquer espécie, nos termos da lei e nas condições es-
tabelecidas pela assembleia geral.

2 � Aplica-se às emissões referidas neste artigo o disposto no
artigo 5.º

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

1 � A sociedade poderá exigir aos accionistas titulares de ac-
ções nominativas, por deliberação tomada com os votos favoráveis
de accionistas que representem, pelo menos, metade do capital so-
cial, prestações suplementares até ao montante global máximo de
100 000 euros.

2 � A deliberação prevista no número anterior fixará ao mon-
tante e o prazo da prestação.

ARTIGO 8.º

Registos e conversões

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a títulos emitidos pela sociedade, quando efectuadas a
requerimento dos respectivos detentores ou titulares, constituem
encargos dos interessados, a pagar no momento da formulação do
correspondente pedido.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, nos termos da lei e com a necessária auto-
rização da assembleia geral, adquirir e manter em carteira acções
e obrigações e, com elas, realizar quaisquer outras operações legal-
mente previstas.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

Administração

A administração da sociedade, dispensada de caução, será cons-
tituída por um administrador único, ou por um conselho de admi-
nistração composto por 3 ou 5 membros, tendo neste caso o seu
presidente voto de qualidade.

ARTIGO 11.º

Poderes e competências da administração

Para além dos poderes e atribuições definidos na lei e nos esta-
tutos, compete à administração:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e con-
testar quaisquer acções, confessar, transigir e desistir das mesmas
e assumir compromissos arbitrais;

b) Adquirir, alienar, onerar ou locar quaisquer bens móveis ou
imóveis;

c) Contrair empréstimos no mercado financeiro e aceitar a fisca-
lização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para o exercício de cargos sociais noutras sociedades;

e) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de certos
actos ou categoria de actos.

ARTIGO 12.º

Vinculação externa da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção:
a) Do administrador único;
b) De dois administradores, quando existir conselho de adminis-

tração;
c) Do administrador-delegado, quando o conselho de administra-

ção tenha deliberado nesse sentido, e apenas nos limites dos pode-
res delegados;

d) De um mandatário, dentro dos limites do mandato conferido
pela administração.

2 � Existindo conselho de administração, para os actos de mero
expediente é suficiente a assinatura de um administrador.
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ARTIGO 13.º

Remuneração dos administradores

1 � A remuneração dos administradores será fixada anualmente
pelos accionistas em assembleia geral, ou por uma comissão nomeada
ad hoc para esse efeito.

2 � Uma parte do montante da remuneração poderá consistir numa
percentagem dos lucros do exercício anual, até ao limite de 30%.

ARTIGO 14.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal único,
ou por conselho fiscal, composto por três membros efectivos e um
suplente, tendo neste caso o seu presidente voto de qualidade.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

Composição

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito de voto.

2 � A cada grupo de 10 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tanto votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 10 do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

ARTIGO 16.º

Prova da qualidade de accionista

1 � Com uma antecedência mínima de 5 dias sobre a data pre-
vista para a realização da assembleia geral, os accionistas deverão
depositar na sede da sociedade as acções de que sejam titulares, ou
averbá-las no livro de registo de acções, ou demonstrar, através de
documento idóneo, estarem as mesmas à guarda de instituição fi-
nanceira.

2 � As acções referido no número anterior deverão manter-se
depositadas, ou averbadas em nome do accionista, até ao encerra-
mento da sessão.

ARTIGO 17.º

Representação

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por cônjuge, ascendente, descendente ou outro accionista,
mediante carta dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome,
o domicílio, a qualidade do representante e a data da realização da
assembleia.

2 � Sendo o accionista pessoa colectiva, a indicação do seu re-
presentante na assembleia deverá ser comunicada por escrito ao
presidente da mesa até à véspera da data marcada para a sua reali-
zação.

ARTIGO 18.º

Quorum e maiorias

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
ção, quando se encontrem presentes, ou representados, accionistas
cujas acções representem um terço do capital social, não se con-
tando, para este efeito, as acções detidas pela própria sociedade.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral poderá reunir
e deliberar validamente seja qual for o capital representado.

3 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria simples dos votos presentes, salvo disposição legal ou
estatutária que exija maioria qualificada.

ARTIGO 19.º

Mesa da assembleia geral

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

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 20.º

Exercício social e distribuição de resultados

1 � O exercício social corresponderá ao ano civil.
2 � Metade dos lucros líquidos de cada exercício social, depois

de deduzida a parte destinada à constituição e reintegração da re-

serva legal, serão distribuídos como dividendo a todos os accionistas,
salvo se a assembleia geral, por maioria de dois terços dos votos ex-
pressos, deliberar a sua afectação à constituição ou ao reforço de
quaisquer reservas, ou destiná-los a outras aplicações específicas do
interesse da sociedade.

3 � A sociedade poderá deliberar a distribuição de dividendos
antecipados, nos termos da lei, bem como afectar uma parte dos
resultados à composição do vencimento anual dos administradores.

ARTIGO 21.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais são eleitos em assembleia geral para
mandatos de 3 anos, podendo os seus membros ser reeleitos uma
ou mais vezes.

2 � Havendo lugar à eleição de um conselho de administração
e/ou de um conselho fiscal, a assembleia geral designará os respec-
tivos presidentes.

ARTIGO 22.º

Dissolução e liquidação

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei e median-
te deliberação que obtenha os votos favoráveis de accionistas que
representem, pelo menos, três quartos do capital social.

2 � A assembleia geral que deliberar a dissolução nomeará uma
comissão liquidatária composta por três membros e designará o
respectivo presidente.

3 � A comissão liquidatária poderá ser constituída pelos titulares
dos órgãos sociais, em exercício à data da tomada da deliberação.

Mais certifico, que foram nomeados os órgãos sociais pelo pra-
zo de 3 anos � Administrador único: Júlio José Guimarães Perei-
ra, solteiro, maior, Rua Rebelo de Carvalho, 390, Margaride,
Felgueiras; Fiscal único: Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, n.º 62, representada por Sérgio Pau-
lo Esteves de Poças Falcão, Revisor Oficial de Contas, n.º 751, Rua
Antero de Quental, 639, cidade do Porto; Suplente: António Maga-
lhães & Carlos Santos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
n.º 53, representada por António Monteiro de Magalhães, Revisor
Oficial de Contas, n.º 179, Rua do Campo Alegre, 606, 2.º, salas
201/203, cidade do Porto.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088584

CASSIOPEIA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1813/990105; identificação de pessoa colectiva n.º 504520520;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 9/020520.

Certifico que a nomeação dos órgãos sociais, deliberada em 28 de
Março de 2002; Administrador único: Armindo Domingos Aires
Dias; Fiscal único: Fátima Pereira & Carlos Duarte, representada por
Maria de Fátima Pereira Fialho; Suplente: Maria da Piedade Gon-
çalves dos Santos Vaz, Revisor Oficial de Contas, n.º 878, Rua da
Alegria, 1924, 2.º, habitação, Porto.

Duração dos mandatos: triénio 2002/2005.

Conferida está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088582

A SAMPAIO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 512/850917; identificação de pessoa colectiva n.º 501578439;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 25/020510.

Certifico que foi aumentado o capital de 5000 euros para
250 000 euros, com redenominação do capital em euros, tendo sido
alterado o artigo 3.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas, sendo uma com o valor nomi-
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nal de 210 000 euros do sócio António Peixoto Sampaio e outra com
o valor nominal de 40 000 euros, da sócia Laurinda de Jesus Teixeira
Machado.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088579

IRMÃOS LEMOS FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 2650/020515; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 22/020515.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Jú-
lio Manuel Lemos Ferreira e César Augusto Lemos Ferreira, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Lemos Ferreira, L.da, vai ter
a sua sede no Lugar de Marco de Simães, freguesia de Macieira
da Lixa, deste concelho de Felgueiras, e durara por tempo
indeterminado, contando-se o seu início desde o dia do registo
definitivo deste contrato de constituição.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar ou encer-
rar sucursais, agências, filais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto alojamento e restauração (restauran-
tes e similares), estabelecimentos hoteleiros, estabelecimentos ho-
teleiros com restaurante, hotéis com restaurante, pensões com res-
taurante, estalagens com restaurante, pousadas com restaurante,
motéis com restaurante, hotéis, apartamentos com restaurante,
aldeamentos turísticos com restaurante, apartamentos turísticos com
restaurante, estabelecimentos hoteleiros sem restaurante, hotéis sem
restaurante, pensões sem restaurante, apartamentos turísticos sem
restaurante, parques de campismo e outros locais de alojamento de
curta duração, pousadas de juventude e abrigos de montanha, cam-
pismo e caravanismo, colónias de férias, alojamento mobilado para
turistas, turismo no espaço rural, restaurantes, restaurantes de tipo
tradicional, restaurantes com lugares ao balcão (snack bares), res-
taurantes sem serviços de mesa (self services), restaurantes típicos,
restaurantes com local para dança, estabelecimentos de bebidas,
cafés, cervejarias, bares, casas de chá e pastelarias, outros estabe-
lecimentos de bebidas sem espectáculo, estabelecimentos de bebi-
das com espectáculo, cantinas e fornecimento de refeições ao do-
micílio (catering), cantinas, bem como arrendamento de espaços
para eventos, aluguer de máquinas e de equipamentos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está representado por duas quotas iguais de
2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Júlio
Manuel Lemos Ferreira e César Augusta Lemos Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes, podendo ainda serem nomeados outros ge-
rentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

3 � Nos poderes normais da gerência, incluem-se os de:
a) Tomar de arrendamento quaisquer bens para a sociedade, al-

terar ou rescindir os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de ou para

a sociedade, outros móveis ou imóveis, assinando os respectivos
contratos ou outorgando as respectivas escrituras.

ARTIGO 5.º

É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos ao seu objecto social.

ARTIGO 6.º

São livres entre os sócios as cessões e divisões de quotas, po-
rém, quando feitas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade que terá direito de preferência em primeiro lugar e os só-
cios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Falecendo um sócio, a sua quota transmite-se aos seus herdeiros
e permanecerá indivisa enquanto não for partilhada. Durante esse
período a representação da quota pertencerá a um deles. Se os her-
deiros no prazo de 90 dias manifestarem vontade de não adquiri-
rem a quota da sociedade poderá amortizá-la.

Conferida está conforme.

7 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088577

FELPROMO � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1724/980518; identificação de pessoa colectiva n.º 504184318;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 7 e 8/020508.

Certifico que Sérgio Alexandre Lopes Martins, cessou as funções
de gerente em 22 de Abril de 2002, por haver renunciado e foi alte-
rado os n.os 1 e 2 do artigo 4.º, cuja redacção passa a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio José Carlos
Marques da Silva, desde já nomeado gerente, podendo ainda ser
nomeados outros gerentes em assembleia geral, mesmo não sócios.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088575

CERCIFEL � COOPERATIVA DE SOLIDARIEDADE SOCIAL, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 3/
840119; identificação de pessoa colectiva n.º 501412905; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/020508.

Certifico que foram alterados os estatutos, cuja redacção passa a
ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A cooperativa denominar-se-á CERCIFEL � Cooperativa de
Solidariedade Social, CRL, e tem a sua sede na Avenida Magalhães
Lemos, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras, a qual por
deliberação da assembleia geral poderá ser transferida para outro
local do concelho de Felgueiras.

ARTIGO 2.º

A cooperativa durará por tempo indeterminado e o seu âmbito
territorial de actuação é o concelho de Felgueiras.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa não visando a obtenção de lucros tem por
escopo a solidariedade social e o desenvolvimento de actividades
de apoio em diferentes domínios de intervenção a crianças, jovens
e adultos deficientes ou com problemas de inserção sócio-profis-
sional visando a defesa dos seus direitos individuais e de cidada-
nia designadamente no quadro da promoção do direito à igualdade
de oportunidades.

2 � No âmbito do espírito consagrado no ponto anterior são as
seguintes as finalidades principais de cooperativa:

a) Promover a prevenção da deficiência recorrendo a todos os
meios que lhe forem possíveis designadamente informativos e de
aconselhamento;
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b) Desenvolver acções de informação e sensibilização junto da
opinião pública para a problemática associada à defesa dos direitos da
pessoa com deficiência e família;

c) Promover a detecção precoce das perturbações no desenvol-
vimento da personalidade das crianças através de uma colaboração
estreita com as infra-estruturas de saúde, escolares, de apoio à in-
fância e outras e intervir imediatamente no sentido de ajudar a
resolvê-las através de acompanhamento e apoio a prestar a essas
crianças e às respectivas famílias;

d) Promover o desenvolvimento das capacidade das crianças,
jovens e adultos deficientes ou com grande problemas ao nível da
inserção social e a aquisição de conhecimentos escolares e profis-
sionais necessários à sua adequada integração na sociedade, ao
exercício dos direitos de cidadania e à realização o mais harmoniosa
e completa possível das suas personalidades;

e) Promover o desenvolvimento de actividades de apoio a pes-
soas com graves problemas ao nível da autonomia, visando promo-
ver o seu bem-estar e salvaguardar padrões razoáveis de qualidade
de vida;

f) Pugnar pela erradicação de preconceitos e atitudes de
incompreensão ou geradoras de situações de marginalização ou
exclusão social que porventura se coloquem relativamente à pessoa
com deficiência designadamente através da compreensão das cau-
sas e da adopção de atitudes adequadas às mesmas.

§ único. A cooperativa poderá desenvolver todo o tipo de acti-
vidades que de algum modo sirvam os objectivos enunciados.

ARTIGO 4.º

O capital social da cooperativa é variável e ilimitado de montante
mínimo de 5000 euros integralmente realizado em dinheiro e é cons-
tituído por acções nominais de 5 euros.

§ único. Eliminado.

ARTIGO 5.º

A cooperativa é composta por um número variável e ilimitado
de membros.

ARTIGO 6.º

1 � A cooperativa é composta por membros efectivos e mem-
bros honorários.

2 � Podem ser membros efectivos da cooperativa as pessoas
singulares que se proponham utilizar os serviços da cooperativa em
benefício próprio ou de familiares e nela desenvolver uma activi-
dade profissional ou participar regular e empenhadamente na defe-
sa das suas finalidades desde que voluntariamente solicitem a sua
admissão.

3 � Podem ser membros beneméritos ou honorários da coope-
rativa as pessoas singulares ou colectivas que pelos donativos con-
cedidos ou qualquer outro relevante motivo possam merecer essa
distinção sendo a sua admissão deliberada em assembleia geral
mediante proposta da direcção.

ARTIGO 7.º

A admissão de sócios efectivos é feita mediante proposta de dois
sócios dirigida à direcção e assinada por estes e pelo candidato.

§ único. Da deliberação da direcção que rejeite a proposta de
admissão cabe recurso para a assembleia geral.

ARTIGO 8.º

São deveres dos sócios:
1 � Cumprir as disposições estatutárias, as leis e regulamentos

em vigor.
2 � Cumprir as deliberações da assembleia geral e da direcção.
3 � Contribuir por todos os meios ao seu alcance para a pros-

secução e realização dos fins da cooperativa.
4 � Exercer os cargos para que for eleito.

ARTIGO 9.º

São direitos dos sócios:
1 � Participar na assembleia geral desde que esteja no uso dos

seus direitos sociais.
2 � Votar e ser votado para qualquer cargo social.

ARTIGO 10.º

Os sócios que não cumprirem os seus deveres podem ser aplica-
das as seguintes penas:

1 � Advertência.
2 � Suspensão.
3 � Exclusão.

ARTIGO 11.º

As penas previstas nos números 1 e 2 do artigo anterior são da
competência da direcção.

ARTIGO 12.º

A pena prevista no n.º 3 do artigo anterior é da competência da
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Incorrem na pena de exclusão os sócios que comprovadamente
atentem contra a cooperativa nomeadamente, promovendo por qual-
quer meio e ou descrédito com carácter consciente e acintoso, pres-
tando falsas declarações aos corpos gerentes técnicos ou encarre-
gados das actividades da cooperativa com o sentido de se beneficiarem
ou beneficiarem outros em prejuízo da organização e dos seus associ-
ados.

Corpos sociais

ARTIGO 14.º

Os corpos sociais da cooperativa são:
a) Assembleia geral;
b) Direcção;
c) Conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é composta por todos os sócios no uso dos
seus direitos sociais.

ARTIGO 16.º

(Eliminado.)

ARTIGO 17.º

(Eliminado.)

ARTIGO 18.º

(Eliminado.)

ARTIGO 19.º

A assembleia reunirá ordinariamente todos os anos durante o mês
de Março para apreciação e votação do relatório e contas da direc-
ção e parecer do conselho fiscal respeitante ao ano fim em Dezem-
bro anterior e de 3 em 3 anos durante o mês de Dezembro para
eleição dos corpos sociais.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral reunirá extraordinariamente quando
convocada pelo presidente da mesa, a requerimento da direcção ou
do conselho fiscal ou de um mínimo de 10 sócios efectivos.

ARTIGO 21.º

A convocação da assembleia geral é feita por meio de anúncios
afixados na sede e por carta com a antecedência mínima de 8 dias
sobre a data prevista mencionando-se a ordem de trabalhos, o dia,
a hora e local onde terá lugar a reunião.

ARTIGO 22.º

Considera-se legalmente constituída a assembleia geral desde que
estejam presentes à hora marcada a maioria dos sócios ou uma hora
mais tarde com qualquer número de sócios.

ARTIGO 23.º

A orientação da reunião e elaboração das respectivas actas com-
pete à mesa da assembleia geral.

ARTIGO 24.º

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

ARTIGO 25.º

A eleição dos corpos sociais será feita por listas de candidatura.

ARTIGO 26.º

Cada sócio terá um só voto podendo no caso de força maior
devidamente comprovado fazer-se representar por outro sócio des-
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de que para o efeito entregue a inerente credencial, ao presidente da
mesa no início da sessão ou carta com assinatura reconhecida
notarialmente.

ARTIGO 27.º

As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria ab-
soluta de votos sendo a votação nominal ou secreta conforme a
assembleia determinar para cada caso.

ARTIGO 28.º

Compete à assembleia geral:
1 � Interpretar e modificar os estatutos e aprovar e alterar os

regulamentos da cooperativa.
2 � Eleger os corpos sociais.
3 � Discutir e votar o relatório e contas da direcção e parecer

do conselho fiscal.
4 � Deliberar por sua iniciativa ou sob proposta de qualquer

sócio ou corpo social sobre os assuntos de interesse geral dos só-
cios e da cooperativa.

5 � Expulsar os sócios de acordo com o estatutado.
6 � Deliberar sobre as matérias respeitantes à vida administrati-

va da cooperativa sobre a situação dos seus sócios e sobre outras
matérias cuja competência sejam atribuídas pelos presentes estatutos.

7 � Deliberar sobre a dissolução e liquidação da cooperativa nos
termos legais.

8 � Criar todos os órgãos que se entenda necessários para o bom
funcionamento da cooperativa em atenção aos seus fins.

A direcção

ARTIGO 29.º

A direcção da cooperativa é composta por  5 sócios eleitos em
assembleia geral sendo um presidente, um secretário, um tesourei-
ro e dois vogais.

ARTIGO 30.º

(Eliminado.)
ARTIGO 31.º

A direcção reunirá ordinariamente quinzenalmente e extraordina-
riamente sempre que o presidente ou pelo menos dois membros a
convoquem.

§ único. As resoluções da direcção serão sempre tomadas por
maioria de votos e registadas em livros de actas.

ARTIGO 32.º

Compete à direcção:
1 � Administrar com máximo zelo a cooperativa e orientar a sua

actividade.
2 � Apreciar e decidir sobre as propostas de admissão de sócio.
3 � Zelar pela ordem e legalidade da escrituração e tomar as

medidas necessárias para que se mantenha em dia.
4 � Facultar o exame ao conselho fiscal e aos sócios estes den-

tro de 15 dias que antecedem a assembleia geral dos livros e de-
mais documentos respeitante à administração da cooperativa.

5 � Assinar as actas das sessões, os contratos, os cheques e to-
dos os demais documentos necessários à administração da coope-
rativa.

6 � Elaborar e submeter à apreciação da assembleia geral o re-
latório e contas da gerência anual.

7 � Negociar e contratar nos termos legais.
8 � Cumprir e fazer cumprir os estatutos e regulamentos da

cooperativa bem como as deliberações da assembleia geral.
9 � Deliberar sobre propostas , petições queixas e reclamações

que os sócios lhe dirijam por escrito.
10 � Representar a cooperativa em juízo e fora dele podendo

fazer-se representar por advogado constituído.
11 � Praticar os demais actos impostos por lei pelos estatutos e

pelos regulamentos em vigor.
12 � Promover os contactos com outras entidades congéneres.
13 � Elaborar programas e planos de acção e submetê-los à

aprovação da assembleia geral.
§ único. Sempre que a direcção tiver de se pronunciar sobre as

matérias previstas no n.º 13 deverá previamente ouvir o conselho
pedagógico composto por todos os professores e cuja existência é
desde já reconhecida.

ARTIGO 33.º

Excepto em caso de mero expediente a cooperativa só será obri-
gada com a assinatura de dois membros da direcção sendo uma
delas obrigatoriamente a do tesoureiro e a outra a do presidente e
na sua falta ou impedimento a de quem o substituir.

Conselho fiscal

ARTIGO 34.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente e dois vogais que
nas suas faltas ou impedimentos serão substituídos por suplentes tam-
bém eleitos em número de dois.

ARTIGO 35.º

Compete ao conselho fiscal:
1 � Fiscalizar a administração da cooperativa verificando men-

salmente a escrita, o movimento e saldo da caixa.
2 � Emitir parecer sobre o relatório e contas da gerência.
3 � Assistir às reuniões da direcção sempre que o entenda con-

veniente nas quais terá somente voto consultivo.
4 � Requerer a convocação da assembleia geral extraordinaria-

mente sempre que o julgue necessário.
5 � Pronunciar-se sobre os assuntos que lhe sejam apresentados

pela direcção bem como emitir pareceres que entende por conve-
nientes para a boa prossecução dos objectivos da cooperativa.

Os exercícios sociais

ARTIGO 36.º

O ano social corresponde ao ano civil e os balanços serão fecha-
dos com referência a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 37.º

Constituem receitas da cooperativa:
1 � Donativos dos sócios.
2 � Subsídios do estado e de outras entidades.
3 � Quaisquer outros fundos.

Disposições finais

ARTIGO 38.º

(Eliminado.)

ARTIGO 39.º

A duração dos mandatos dos órgãos sociais é de 3 anos sendo
permitida a eleição por uma ou mais vezes para todos os cargos
sociais.

ARTIGO 40.º

A cooperativa dissolve-se nos termos da lei.

ARTIGO 41.º

Dissolvida a cooperativa os seu bens serão encaminhados de
conformidade com o preceituado no artigo 8.º, Decreto-Lei n.º 7/98,
de 15 de Janeiro, sem prejuízo do dispostos no artigo 79.º, do Có-
digo Cooperativo

Conferida Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088574

AMBULÂNCIAS SANTA QUITÉRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1006/920907; identificação de pessoa colectiva n.º 502834285;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 5/020509.

Certifico a cessação de funções de gerente de António Maria
Marinho de Sousa Maia, por destituição.

Conferida Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel da
Costa Ribeiro. 1000088573

GONDOMAR

J. P. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 23 046/780823; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500773335; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 16; números e data das apresentações: 1, 2 e 5/020611.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alterado
de 5 000 000$ para 25 000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
ficou com a seguinte redacção:

Certifico ainda que Adélio da Conceição Ferreira cessou funções
de gerente, em 27 de Junho de 2001, por renúncia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros, e está dividido em duas quotas de 12 500 euros, uma
de cada um dos sócios, Lúcia Maria de Sousa Moreira Soares, e
outra do sócio, António Augusto de Sousa Moreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089422

CVA ELECTRÓNICA � FÁBRICA DE EQUIPAMENTOS
DE SOM E LUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 880/910607; identificação de pessoa colectiva n.º 502538163;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/020115.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma quota
com o valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio António
Fernando Carneiro Martins Correia e outra quota com o valor no-
minal de 1000 euros, pertencente à sócia Alexandra Maria Olivei-
ra Lobão Correia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089421

ORGANIRIO � ORGANIZAÇÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 8166/970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503854425;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/020117.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nomi-
nal de 2500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Filipe Jorge da Silva Moura e José Carlos dos Santos Leite.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089420

GONDEPAC � EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO
CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 823/020606; identificação de pessoa colectiva

n.º 506104958 (Provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/020606.

Certifico que constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a re-
ger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GONDEPAC � Equipamentos para
a Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Avenida General Humberto Delgado, 1004,
5.º direito, da freguesia de São Cosme do concelho de Gondomar.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na actividade de venda, comercialização,
aluguer e prestação de serviços de equipamentos para a construção
civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no
valor nominal de 3750 euros, pertencente à sócia Maria Julieta
Morais de Sousa Carvalho e outra no valor nominal de 1250 euros,
pertencente à sócia Rute Patrícia de Sousa Carvalho.

ARTIGO 5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia, Maria Julieta Mo-
rais de Sousa Carvalho, que desde já é nomeada gerente e a quem
mais vier a ser nomeado em assembleia geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência os gerentes

poderão:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Confessar desistir e transigir em juízo.

Os outorgantes declararam ainda que fica autorizado à gerente
nomeada a levantar as importâncias depositadas no Banco
Santander, agência de Gondomar, referente às entradas das sócias
para a realização do capital, a fim de fazer face às despesas desta
escritura, registos, publicações e aquisição de equipamentos neces-
sários ao funcionamento da sociedade.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089419

CAFÉ BELO ENCONTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 2934/930211; identificação de pessoa colectiva n.º 502924527;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 6/020401.

Certifico que, foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 400 000$ para 5000 €, pelo que o artigo 3.º, 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 do valor nomi-
nal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Carlos Fernandes Cardoso e Júlia Cristina Ramos Pinto.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 1000089418

CARSAN � INSTALAÇÕES E MONTAGENS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1269/910926; identificação de pessoa colectiva n.º 502620544;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 13/020109.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 10 000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 10 000 euros, e está
dividido em duas quotas de 5000 euros cada, que pertencem uma
a cada um dos sócios José Azeredo Carvalheira e Adelina Alberta
Ferraz da Silva Carvalheira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089417

MOVELCOZI � COZINHAS E ROUPEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 9759/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504147234;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data das apresentações: 2 e 3/020307.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 25 000 €, tendo sido alterados os artigos 4.º
e 6.º n.º 1, que ficaram com a seguinte redacção:

Certifico ainda que Luísa Maria Machado Pereira cessou funções
de gerente, em 27 de Dezembro de 2001, por renúncia.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
25 000 euros e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 15 000 euros, pertencente ao sócio Arnaldo Paulo Ma-
chado Pereira e outra do valor nominal de 10 000 euros, pertencente
ao sócio Mário Ernestino Ribeiro Pereira.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Arnaldo Paulo
Machado Pereira e Mário Ernestino Ribeiro Pereira e ainda a Ana
Maria Machado Pereira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089657

TINTAS PONTE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 3408/930617; identificação de pessoa colectiva n.º 503012157;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 2/020121.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, de
15 000 000$ para 125 000 €, e foram alterados os artigos 2.º e 3.º,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de materiais
de construção, serviços de acabamentos de obras e consultadoria e
projectos de obras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
125 000 euros, e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 112 500 euros, pertencente ao sócio José Teixeira da
Costa, e outra no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio
José Arménio Oliveira da Costa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089655

JOSÉ DIAMANTINO GOMES DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 24 847/800206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500939756; número e data da apresentação: 1/020118.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089652

FIDUCONTA � CONTABILIDADE E APOIO ÀS EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4915/940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503260681;
número e data da apresentação: 1/020117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089647

A TELAS � IMPERMEABILIZAÇÕES DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7191/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503680087;
número e data da apresentação: 2/020117.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089645

DIAS DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 25 521/800812; identificação de pessoa colectiva n.º 501079645;
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 4 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 6, 8 e 10/
020110.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

Certifico ainda que António Alves Dias dos Santos e Ilídio
Alfredo Silva Santos, cessaram funções de gerente, em 3 de Mar-
ço de 1998 e 3 de Abril de 1999, respectivamente, por óbito.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, divi-
dido em três quotas, uma com o valor de 1250 euros, que pertence
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ao sócio Angelo Manuel da Silva Santos; uma com o valor de
2500 euros, que pertence, em comum e sem determinação de par-
te ou direito a Delfina Pereira de Sousa e Silva, Angelo Manuel da
Silva Santos, Maria Dulce Ferreira Galvão Santos, Renato João
Galvão Santos e Bruna Alexandra Galvão Santos, e uma de 1250 eu-
ros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089571

C. P. G. C. � CONTABILIDADE, PROJECTOS,
GESTÃO E CONSULTORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 807/020110; identificação de pessoa colectiva
n.º 505668858 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 14/020110.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. P. G. C. Contabilidade, Pro-
jectos, Gestão e Consultoria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Ferraria, 64, Loja U, da freguesia e cidade de Rio Tinto,
concelho de Gondomar, número de identificação de pessoa colec-
tiva provisório 505668858, CAE n.º 74 120.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, bem como poderão ser abertas ou encerradas agên-
cias, filiais, delegações, sucursais, ou outras formas de representa-
ção social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços na área de
contabilidade, auditoria, fiscalidade, consultoria, formação e gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, representado por uma quota do valor nominal de
5000 euros, pertencente ao sócio José António Correia Martins
Ferreira.

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, compra e venda de veículos de
e para a sociedade, comprometer a sociedade em arbitragens e re-
presentar a sociedade em juízo e fora dele.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias ge-
rais.

2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações
da assembleia geral, devem ser registadas em acta, assinada pelo
sócio.

3 � O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089566

MANUEL MOREIRA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 17 131/670724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500471444; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/
020116.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alterado
de 400 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º, que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencendo uma a cada um dos sócios, Manuel Rodrigo dos San-
tos Moreira e Rosa da Silva Ferreira de Castro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089564

DISCRIBO � CONTABILIDADE E CONSULTORIA
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 12 138/991111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504708194; número e data da apresentação: 1/020115.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089562

BEMFEITA � SOCIEDADE CONSERTOS CALÇADO
E ARTIGOS DECORATIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5048/941025; identificação de pessoa colectiva n.º 503288020;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/020115.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 400 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor de
2500 euros, pertencendo uma ao sócio Sérgio Hélder da Silva Cor-
reia e outra à sócia Elizabete Teixeira Lisboa Correia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089560

MÓVEIS ZÉLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7636/961028; identificação de pessoa colectiva n.º 503751812;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/020102.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 400 000$ para 5000 €, tendo sido alterado o artigo 3.º, que
ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social todo em dinheiro e integralmente pago, é
de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma
de 3333 euros e 43 cêntimos, pertencente ao sócio Joaquim
Fernando de Sousa Moreira e outra de 1666 euros e 57 cêntimos,
pertencente á sócia Zélia Oliveira de Sousa.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas dos
sócios prestações suplementares de capital, proporcionais aos va-
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lores das respectivas quotas e até ao montante igual ao do capital
social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade por delibera-
ção da assembleia geral e nos termos e condições estipuladas pela
mesma.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089556

NOÉ PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 15 007/630223; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202508; inscrição n.º 21 e inscrição n.º 22; números e data
das apresentações: 6 e 7/011221.

Certifico que foi designado gerente, Eric Deventour, casado e
foram designados Revisor Oficial de Contas, efectivo: Bernardes
Sismeiro Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
representada por Eduardo Neves, casado, Revisor Oficial de Con-
tas e suplente: José Pereira Alves, casado, Revisor Oficial de Con-
tas, em 17 de Novembro de 2001.

Está conforme o original.

4 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089553

JOÃO BARATA FEYO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 798/
020417; identificação de pessoa colectiva n.º 505771756 (provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/020417.

Certifico que entre João Ricardo Matos D�Eça Barata Feyo e
Leonor Matos D�Eça Barata Feyo, constituíram a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João Barata Feyo, L.da, com sede na
Avenida Clube Dois Caçadores, 2501-2503, freguesia de Valbom,
concelho de Gondomar.

§ 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 nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico, comércio, importação e exporta-
ção de materiais plásticos e seus derivados, equipamento industrial
protótipos e maquetas. Concepção e realização de artes plásticas.

ARTIGO 3.º

1 � 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.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 80 000 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento 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 participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000088550

J. TEIXEIRA � SERRALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 802/
020306; identificação de pessoa colectiva n.º 505717018 (Provisório);
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/020306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Teixeira � Serralheiros, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua da Cal sem número, caixa postal 115,
da freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na fabricação de estruturas de construção
metálicas, e de portas e janelas e elementos similares em metal.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros,
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Joaquim de
Vasconcelos Teixeira e Maria Adelaide Monteiro Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao dobro do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes em segundo.

Os outorgantes declararam ainda que fica autorizado a qualquer
um dos gerentes nomeados levantar as importâncias depositadas no
Banco Comercial Português, S. A., Balcão de Gondomar, referente
às entradas dos sócios para a realização do capital, a fim de fazer
face às despesas desta escritura, registos, publicações e aquisição
de equipamentos necessários ao funcionamento da sociedade.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089547

A TELAS � IMPERMEABILIZAÇÕES DE TERRAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7191/960619; identificação de pessoa colectiva n.º 503680087;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/020117.
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Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 1 000 000$ para 5000 €, pelo que o artigo 3.º, ficou com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em três quotas, uma de 3000 euros que
pertence ao sócio António Lopes de Campos e duas de 1000 euros,
que pertencem uma a cada um dos sócios Manuel Augusto Mar-
ques de Campos e José Maria Marques de Campos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089543

TACHARON � MONTAGENS E ASSISTÊNCIA DE GRUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 093/980708; identificação de pessoa colectiva n.º 504201166;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/20020117.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi alterado de
400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor no-
minal de 2500,00 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Joaquim Sousa Pinto Janeiro e Alcina Maria Rocha Ribeiro
Janeiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089537

CONFECÇÕES DA CORUJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 815/
20020117; identificação de pessoa colectiva n.º 505918765; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/20020117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções da Corujeira, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Pinheiral, 95, freguesia de Rio Tinto,
concelho de Gondomar.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de confecção, comercia-
lização e exportação de artigos de vestuário exterior em série para
homem, senhora e criança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000,00 euros e está dividido em duas
quotas, sendo: uma de 8000,00 euros, pertencente ao sócio Alexan-
dre Augusto Morais; e uma de 2000,00 euros, pertencente à sócia
Natália do Carmo do Nascimento Morais.

2 � As referidas quotas encontram-se realizadas, em dinheiro,
quanto a metade do seu valor, devendo a parte restante ser realiza-
da, também em dinheiro, até 31 de Dezembro de 2002.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 100 000 euros.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, para a qual, em primeiro lugar, e para os sócios não cedentes,
em segundo, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remune-
rados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios, Alexandre
Augusto Morais e Natália do Carmo do Nascimento Morais.

3 � Para obrigar validamente s sociedade, em todos os seus actos
e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do sócio;
c) Quanto à quota seja transmitida com violação do disposto no

artigo 5.º
d) No caso do sócio não comparecer ou não se fazer representar

nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089533

MARTINGÁS � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5401/950202; identificação de pessoa colectiva n.º 503356611;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 8; número da apresentação: 5.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000, 00 €, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O Capital social integralmente realizado é de 5000,00 euros e está
dividido em quatro quotas uma de 2000,00 euros que pertence ao
sócio João Martins Ferreira e três de 1000,00 euros cada, que per-
tencem uma a cada um dos sócios Hugo José Rocha Martins
Ferreira, Jaime João Rocha Martins Ferreira e Carlos Serafim Ro-
cha Martins Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme foi deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura do gerente João Martins Ferreira ou as
assinaturas conjunta de dois dos outros gerentes nomeados.

§ 2.º Para os actos de mero expediente é suficiente a assinatura
de qualquer um dos gerentes nomeados.

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089530

CARLOS FILIPE MAGALHÃES BANDEIRA
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 814/20020115; identificação de pessoa colectiva
n.º P505796163; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20020115.

Certifico que Carlos Filipe Magalhães Bandeira constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Carlos Filipe Magalhães
Bandeira, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Igreja, fre-
guesia de Jovim, concelho de Gondomar.
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§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade poderá trans-
ferir a sua sede para outro local, do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comércio de
artigos de ourivesaria e joalharia, comércio a retalho de relógios e
pratas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000,00 euros, e corresponde à quota de igual valor no-
minal, 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
10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089525

OURIVESARIA RELICÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 821/20020121; identificação de pessoa colectiva
n.º P505906740; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20020121.

Certifico que, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ourivesaria Relicário, L.da, com sede
na Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 201, freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho  ou
para concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação que os negócios jus-
tifiquem.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de artigos de
ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5000 euros cada uma, que pertencem uma a cada um dos sócios
Fernando José Cunha de Oliveira e Maria José Oliveira da Silva.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme o deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, para
estranhos, depende do consentimento da sociedade à qual fica reser-
vado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar, o qual deverá ser exercido no prazo
de 30 dias após a comunicação, por escrito, do sócio cedente.

§ único. No caso do exercício do direito de preferência, a quota
será paga ao sócio cedente pelo valor constante do último balanço
aprovado.

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma social em
actos ou documentos estranhos aos negócios sociais, tais como
abonações, letras de favor, fianças e outros semelhantes.

ARTIGO 7.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por deli-
beração dos sócios.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089520

UTILPREÇO � UTILIDADES DOMÉSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4674/940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503226599;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/20020121.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 11 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089515

OURIVESARIA MEMORIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 178/980724; identificação de pessoa colectiva
n.º 504234161; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
20020121.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089511

ASTROMIL � COMÉRCIO E TRANSFORMAÇÃO DE PAPÉIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 5784/950505; identificação de pessoa colectiva n.º 503423351;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020122.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, cada uma,
pertencendo uma a cada um dos sócios, Francisco José Ferreira Vaz
e Maria Cândida dos Santos Pereira Vaz.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089508
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J & RIO � OURIVESARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 570/20011015; identificação de pessoa colectiva
n.º 505757591; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20020121.

Certifico que por escritura de 11 de Janeiro de 2002, lavrada no
9.º Cartório Notarial do Porto, a sociedade em epígrafe, anterior-
mente denominada J. & Rio � Ourivesaria, L.da, procedeu ao au-
mento do seu capital social de 5000,00 € para 50 000,00 €.

Certifico ainda, que pela mesma escritura esta sociedade foi trans-
formada em sociedade anónima, ficando a reger-se pelos seguinte
articulado:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. & Rio � Ourivesaria, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua do Alto de Barreiros, 1065, fregue-
sia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação do administrador, poderá a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e serem criadas sucursais, filiais, agências ou formas locais  de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de arte-
factos de artigos de ourivesaria e artigos similares.

CAPÍTULO II

Capital e acções

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito, é de
50 000,00 euros, e está dividido em 10 000 acções com o valor
nominal de 5 euros cada uma.

2 � O capital poderá ser elevado até 200 000,00 euros, por uma
ou mais vezes, por deliberação do administrador, que fixará a for-
ma e as condições de subscrição.

3 � Poderão ser exigidas a todos ou a alguns accionistas a obri-
gação de efectuar prestações acessórias de acordo com as condições
deliberadas em assembleia geral, até ao dobro das suas participa-
ções no capital social.

ARTIGO 5.º

As acções serão ao portador, e poderão ser representadas por tí-
tulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, e 1000 acções.

Os títulos são assinados pelo administrador, podendo a assinatu-
ra ser de chancela.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir nos termos da lei acções próprias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas pela assembleia geral, sob
proposta do administrador.

CAPÍTULO III

Administração, fiscalização e assembleia geral

ARTIGO 8.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, um só administra-
dor e um fiscal único.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto e que, com antecedência mínima de oito dias
sobre a data da respectiva reunião, tenham as acções, depositadas
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprova-
do por carta emitida por essa instituição e que dê entrada na so-

ciedade pelo menos oito dias antes da data da realização da
assembleia.

ARTIGO 10.º

A cada grupo de 100 acções correspondem um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 100 do número de acções que possuam.

ARTIGO 11.º

Os accionistas podem fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral por outros accionistas ou pelo cônjuge, ascenden-
tes, descendentes maiores, ou pelo administrador mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, indicando o nome, domicilio do
representante e data de reunião.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira convocação
desde que estejam presentes ou representados accionistas que re-
presentem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente, coadjuvado por um secretário eleito pelos accionistas ou
chamado, a essa função no início da própria assembleia pelo pre-
sidente, na falta daquele eleito.

2 � Compete ao presidente convocar assembleias gerais, sem-
pre que a lei o determine ou o administrador ou o fiscal único en-
tenderem conveniente, dirigi-las, dar posse ao administrador e ao
fiscal único, e exercer as demais funções conferidas por lei e pelo
presente contrato.

2. 1 � As formalidades da convocação são as previstas na lei.

ARTIGO 14.º

A administração da sociedade será exercida por um único admi-
nistrador.

ARTIGO 15.º

O administrador pode constituir procuradores da sociedade para
a prática de determinados actos ou categorias de actos.

ARTIGO 16.º

Compete ao administrador, sem prejuízo das demais atribuições
que lhe confere a lei e estes estatutos:

a) Gerir todos os negócios sociais e realizar todas as operações
relativas ao objecto social;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens ou direitos, móveis
ou imóveis, incluindo viaturas, acções, quotas e obrigações, bem
como tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios ou parte dos
mesmos;

c) Contrair empréstimos ou outra modalidade de financiamento
nos mercados nacional ou estrangeiro e realizar operações de cré-
dito que não sejam vedadas por lei;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em outras pessoas
jurídicas;

e) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, confessar, desistir ou transigir em processo;

f) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da
sociedade, e fixar-lhes as respectivas atribuições.

ARTIGO 17.º

A sociedade fica legalmente obrigada pela assinatura do admi-
nistrador.

ARTIGO 18.º

Fica expressamente proibido ao administrador e mandatários
eventualmente constituídos em sua substituição nos termos do dis-
posto no artigo 16.º supra, obrigar a sociedade em actos e contac-
tos estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 19.º

A fiscalização da actividade social, compete a um fiscal único,
composto por um membro efectivo e um suplente, eleito em
assembleia geral.

ARTIGO 20.º

A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada em
assembleia geral.
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ARTIGO 21.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

Os resultados líquidos evidenciados pelo balanço anual, depois
de deduzida a percentagem para a formação da reserva legal, terão
a aplicação que a assembleia geral destinar.

CAPÍTULO V

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 24.º

Ficam já eleitos para o quadriénio, com dispensa de caução quan-
to aos administradores, os seguintes membros:

Assembleia geral: presidente � António Fernando Ferreira da
Silva Castro; secretário: Paulo Manuel Ferreira Moura de Castro.

Administrador único: Joaquim Fernando Pereira Martins Ferreira.
Fiscal único: revisor oficial de contas efectivo: Santos Carvalho,

Silva Costa & Associados, sociedade revisores oficiais de
contas, S. A., inscrita na respectiva câmara com o n.º 71, represen-
tada por Armando Luís Vieira de Magalhães, revisor oficial de
contas inscrito na respectiva câmara com o n.º 676, casado, com
domicilio profissional no Campo 24 de Agosto, 129, 7.º Porto.

Revisor oficial de contas suplente: António Augusto dos Santos
Carvalho, revisor oficial de contas inscrito na respectiva câmara
com o n.º 676, casado, com domicilio profissional no Campo 24 de
Agosto, 129, 7.º, Porto.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089501

CLUBE DE VÍDEO DE GONDOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 471/880901; identificação de pessoa colectiva n.º 502028190;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 12/20020121.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500,00 euros, cada, pertencentes uma a cada uma
das sócias, Maria Antónia da Cunha Gonçalves Ramos e Maria João
Gonçalves Nogueira Ramos.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089498

FERNANDO DA SILVA SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 822/
20020121; identificação de pessoa colectiva n.º 505917955; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/20020121.

Certifico que entre Fernando da Silva Sousa constituí a socieda-
de em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fernando da Silva Sousa, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca, 183, 3.º
esquerdo, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto instalações de divisórias, tectos falsos
e pavimentos. Construção civil. Serralharia. Carpintaria e caixilharia.
Decorações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, (equivalente a 1 002 410$), pertencente na totalida-
de ao único sócio Fernando da Silva Sousa.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir ao único sócio prestações suplemen-
tares até 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, remu-
nerados ou não, conforme for deliberado pelo sócio único no mo-
mento em que proceder à respectiva nomeação.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único da sociedade,
Fernando da Silva Sousa.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer ge-
rente ou de um procurador com poderes especiais para determina-
das categorias de actos ou contratos.

2 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes de ad-
ministração e de representação da sociedade, bem como poderes
para a alienação ou oneração de bens imóveis ou de viaturas auto-
móveis, a alienação e a locação de estabelecimentos, a subscrição
ou aquisição de participações noutras sociedades e a sua alienação
ou oneração, e para confessar, desistir ou transigir em qualquer
acção ou processo judicial.

3 � As contas bancárias serão movimentadas de harmonia com
os termos acordados entre a sociedade e os respectivos bancos.

ARTIGO 7.º

As decisões do sócio único que ultrapassem os actos de mera
gestão devem ser registadas em acta por ele assinada.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089491

CARLOM � TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 16 886/670120; identificação de pessoa colectiva n.º 500053677;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/20020121.

Certifico que por escritura de 29 de Outubro de 2001, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Santa Maria da Feira, a sociedade em
epígrafe, anteriormente denominada CARLOM � Têxteis, L.da,
procedeu ao aumento do seu capital social de 100 000 000$ para
3 000 000,00 €.

Certifico ainda, que pela mesma escritura esta sociedade foi trans-
formada em sociedade anónima, ficando a reger-se pelo seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação e duração

A sociedade adopta a firma CARLOM � Têxteis, S. A., e dura-
rá por tempo indeterminado a contar da data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Sistelo, 665, freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar, podendo esta ser transferida
para outro local do território nacional, por simples deliberação do
conselho de administração, dentro dos limites da lei.

2 � O conselho de administração poderá criar filiais, sucursais,
agências, delegações ou escritórios de representação, no pais ou no
estrangeiro, obtida que seja a autorização das entidades competen-
tes, se for caso disso.
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3 � O conselho de administração poderá, ainda, montar, deslocar,
autonomizar ou desmontar as instalações fabris ou comerciais que julgue
úteis ou convenientes aos interesses sociais.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a indústria de especialidades
e revestimentos têxteis.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em so-
ciedades com objecto diferente do referido no número anterior, em
sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de respon-
sabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pessoas ju-
rídicas, para, nomeadamente, formar agrupamentos complementa-
res de empresas, novas sociedades, consórcios e associações em
participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 3 000 000,00 de euros.

2 � O capital social é representado por 600 000 acções.
3 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.
4 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 10 000 ou
múltiplos de 10 000 acções.

5 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

6 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto e
acções remíveis.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções ou obrigações serão
sempre assinados por dois administradores, um dos quais deverá ser
o presidente do conselho de administração, podendo as assinaturas
ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 5.º

Direito de preferência nos aumentos de capital

Os accionistas gozam, na proporção das acções que possuírem,
do direito de preferência nos aumentos do capital social, quer na
subscrição de novas acções, quer no rateio daquelas que relativa-
mente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada sob pro-
posta do conselho de administração, com o parecer favorável do
fiscal único, a sociedade poderá emitir, quer no mercado interno,
quer no mercado externo, obrigações e outros títulos de dívida de
natureza semelhante, que se encontrem legalmente autorizados.

2 � Os termos e condições de emissão, nomeadamente quando
se trate de obrigações convertíveis ou a que se atribuem direitos
especiais, serão fixados para cada caso pelo conselho de adminis-
tração, com prévia autorização da assembleia geral e com o voto
de concordância do fiscal único.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar acções, nos termos do dispos-
to no artigo 347.º, do Código das Sociedades Comerciais, nos se-
guintes casos:

a) No de um accionista ceder ou onerar as suas acções, total ou
parcialmente, em violação do artigo 5.º deste contrato de sociedade;

b) Em caso de divórcio ou separação judicial de qualquer um dos
accionistas, se as acções em causa forem adjudicadas ao respecti-
vo cônjuge;

c) No caso de insolvência, interdição e inabilitação de qualquer
accionista;

d) Quando as acções tenham sido dadas de garantia, arrestadas,
penhoradas, arroladas por quem não for accionista, ou por qualquer
outra forma sujeita a procedimento judicial, que não seja o proces-
so de inventário;

e) No caso de falecimento de qualquer accionista, se as acções em
causa forem adjudicadas a qualquer herdeiro que não seja sucessor em
linha recta.

2 � O valor da amortização das acções será o seu valor nomi-
nal, salvo quanto aos casos previstos nas alíneas c), d) e e) do nú-
mero anterior, em que o valor será calculado e pago nos termos
previstos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 8.º

Assembleia geral

1 � Fazem parte da assembleia geral os accionistas que, pelo
menos com a antecedência de 15 dias sobre a data designada para
a respectiva reunião, tiverem averbadas em seu nome, no livro de
registo da sociedade, ou nesta depositado, ou provem ter deposita-
das em estabelecimento bancário, pelo menos 100 acções.

2 � A cada 100 acções corresponde um voto.
3 � As acções próprias, enquanto na posse da sociedade, não

terão direito a voto nem contarão para o quorum.

ARTIGO 9.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Compete ao presidente da mesa convocar e dirigir as reu-
niões da assembleia geral, bem como exercer as demais funções
conferidas pela lei, pela assembleia geral e pelo contrato de socie-
dade.

3 � Ao secretário da mesa da assembleia geral incumbe, além
de coadjuvar o presidente, toda a documentação e expediente rela-
tivos à assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocações da assembleia geral devem ser feitas por
meio de anúncio publicado no Diário da República e em jornal da
localidade da sede social ou, na falta deste, num dos jornais aí mais
lidos.

2 � Entre a publicação e a data da reunião da assembleia geral
deve mediar, pelo menos, um mês.

3 � No caso de serem nominativas todas as acções da socieda-
de, as publicações poderão ser substituídas por convocatória por
carta registada, nas condições e termos previstos nos n.os 3 e 4 do
artigo 377.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 11.º

Periodicidade das reuniões da assembleia geral

1 � A assembleia geral reunirá, obrigatoriamente, uma vez por
ano, a fim de deliberar sobre o relatório de gestão e as contas re-
lativas ao exercício anterior, deliberar sobre a proposta de aplica-
ção dos resultados, proceder às eleições dos órgãos sociais, quan-
do for caso disso, proceder á apreciação geral da administração e
fiscalização da sociedade e deliberar sobre qualquer assunto para
que haja sido convocado.

2 � Além do caso previsto no número anterior, a assembleia
geral reunirá, por iniciativa do presidente da mesa e sempre que
convocado a pedido do conselho de administração, do fiscal único
ou de accionistas que representem, pelo menos, 5% do capital so-
cial.

ARTIGO 12.º

Representação de accionistas

1 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte, um accionista
poderá fazer-se representar na assembleia pelo seu cônjuge, ascen-
dente, descendente ou por um membro do conselho de administra-
ção da sociedade.

2 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar na assembleia por pessoa singular indicada em carta dirigida
ao presidente da mesa.
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3 � Os accionistas deverão comunicar ao presidente da mesa por
carta recebida até às 17 horas do penúltimo dia anterior ao fixado para
a reunião da assembleia geral, o nome de quem os representa.

4 � O mandato poderá ser conferido por meio de simples carta
assinada pelo mandante, dirigida ao presidente da mesa da
assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Assuntos que podem ser objecto de deliberação

Salvo o disposto no artigo 54.º, alínea c) do n.º 1 do artigo 376.º
e artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, a assembleia
geral só poderá deliberar sobre os assuntos que tenham sido expres-
samente referidos no aviso convocatório.

ARTIGO 14.º

Quorum constitutivo

1 � A assembleia considera-se validamente constituída e em
condições de deliberar desde que a ela compareça um mínimo de
accionistas que representem, pelo menos, 51% do capital social.

2 � Quando a assembleia não possua funcionar por falta de su-
ficiente representação do capital social, terá lugar uma hora depois,
seja qual for o capital representado.

3 � Exceptua-se do disposto nos números anteriores, os casos
em que a lei ou os estatutos disponham de forma diferente.

ARTIGO 15.º

Quorum deliberativo

As deliberações serão toadas por maioria absoluta de votos dos
accionistas presentes ou representados, salvo se outra maioria for
legal ou estatutáriamente exigida.

SECÇÃO II

Conselho de administração

1 � A administração da sociedade é exercida por um conselho
de administração composto por três ou cinco membros eleitos pela
assembleia geral, dispensadas de caução.

2 � As pessoas colectivas podem ser eleitas para o conselho de
administração, devendo nomear uma pessoa singular para exercer
o cargo em nome próprio.

ARTIGO 17.º

Competência

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercí-
cio de todos os poderes de direcção, gestão, administração e repre-
sentação da sociedade e, em especial:

a) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar: acções, quotas, partes
sociais ou obrigações de outras sociedades; participações em agru-
pamentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participação:

b) Adquirir, alienar, permutar, locar e tomar de locação, trespassar,
ceder a exploração de quaisquer bens móveis e imóveis, incluindo
veículos automóveis, por quaisquer actos e contratos, bem como
onerá-los, ainda que mediante garantias reais;

c) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nas
sociedades em que participe;

d) Negociar com instituições de crédito operações de financia-
mento, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que
entender por convenientes;

e) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiro,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças,
extractos de facturas e outros títulos de crédito;

f) Confessar, desistir e transigir em quaisquer acções judiciais,
bem como comprometer-se com árbitros;

g) Deliberar que a sociedade preste, quer às sociedades de que
seja titular de acções, quotas ou partes sociais, quer àquelas em que
de algum modo seja interessada, apoio técnico ou financeiro, no-
meadamente prestando serviços, cedendo pessoal, concedendo
avales, fianças, empréstimos e suprimentos.

2 � As contas abertas em nome da sociedade serão movimenta-
das de harmonia com os termos acordados entre a sociedade e os
respectivos bancos.

3 � Depende de prévia deliberação do conselho de administra-
ção, a venda, troca e oneração de bens móveis pertencentes á
sociedade.

ARTIGO 18.º

Presidente do conselho de administração

Ao presidente do conselho de administração competirá convocar
as reuniões e dirigir os trabalhos.

ARTIGO 19.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for convo-
cado pelo presidente ou dois administradores, ficando dispensado de
reuniões mensais, nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 2,
do artigo 410.º, do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Para o conselho de administração poder deliberar, é indis-
pensável que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

ARTIGO 20.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � O conselho de administração pode delegar em um ou mais
administradores parte dos seus poderes para a execução das suas
deliberações.

2 � O conselho de administração pode nomear mandatários para
a prática de determinados actos ou categoria de actos.

3 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidade para
a sociedade vinculam-na se praticados:

a) Pelo presidente do conselho de administração juntamente e
outro administrador;

b) Pela assinatura de um administrador a quem tenham sido de-
legados poderes por deliberação registada em acta do conselho de
administração;

c) Pela assinatura de um procurador com poderes para a prática
de acto certo e determinado.

4 � É suficiente a assinatura de um só administrador ou de um
procurador com poderes bastantes, para o endosso de cheques ou
letras para depósito em contas bancárias abertas em nome da so-
ciedade.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 21.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, que
deve ser um revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

2 � O fiscal único terá sempre um suplente, que será igualmen-
te revisor oficial de contas ou sociedade de revisores oficiais de
contas.

CAPÍTULO IV
Exercícios sociais e contas

ARTIGO 22.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o ba-
lanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 23.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzida a per-
centagem que dentro dos limites fixados  por lei for deliberada para
a constituição da reserva legal, terão a aplicação que a assembleia
geral determinar, por simples maioria.

CAPÍTULO V
Disposições finais

ARTIGO 24.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos membros da assembleia geral, do conselho
de administração e do fiscal único será de quatro anos, sendo per-
mitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Não obstante os membros dos órgãos sociais serem eleitos
por prazo certo, mantêm-se em funções até à sua efectiva substi-
tuição.

ARTIGO 25.º

Designação dos órgãos sociais

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o quadriénio de
2001/2004, compostos pelos seguintes elementos:

Mesa da assembleia geral: presidente � Lúcia de Fátima Leite
dos Santos, casada, residente na Rua das Ribeiras do Cáster, 102,
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em Santa Maria da Feira; secretário: Rui Fernando Matos Ribeiro
Leite, casado, residente na Rua do Sistelo, 665, Rio Tinto,
Gondomar.

Conselho de administração: presidente � Mário Sérgio Garcia Diniz,
casado, residente na Rua de Adriano Correia de Oliveira, 49, na cida-
de do Porto.

Administrador: Eurico Mário Veloso Correia Ferraz, casado, residen-
te na Rua de Sagres, 106, na cidade do Porto; administrador: Mário
Jorge Bártolo Correia Ferraz, divorciado, residente na Rua de Sagres,
106, na cidade do Porto.

Fiscal único efectivo: Dr. Luís Fernando Moreira Ribeiro, revi-
sor oficial de contas n.º 716, casado, residente na Rua de Damião
de Gois, 413, 1.º esquerdo, na cidade do Porto; suplente: Dr. Ân-
gelo Belisário de Sousa, casado, residente na Rua do Cunha, 132,
4.º direito, na cidade do Porto.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089486

M. COSTA & MESQUITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 824/
20020527; identificação de pessoa colectiva n.º 505519577; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020527.

Certifico que foi alterada a sede social, da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Praceta de Henrique Santana, 180, São Cosme, Gondomar.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089482

CARLOS MOURA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 794/20020103; identificação de pessoa colectiva
n.º P505607034; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20020103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Moura & C.ª, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Travessa de São João de Deus, 14, da fre-
guesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste nas actividades de ensaios e análises téc-
nicas de metais preciosos.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais no valor de 2500 euros
cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos Manuel
dos Santos Moura e Maria Luísa Amorim Martins Serra Moura.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão deliberar por acordo unânime que lhes sejam
exigidas prestações suplementares até ao dobro do capital social.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro lu-
gar, e aos sócios não cedentes em segundo.

Está conforme.

3 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089734

AGUIAR DOS REIS & PAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 636/811027; identificação de pessoa colectiva
n.º 501209565; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 5/
20020103.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 30 000 000$ para 200 000,00 €, tendo sido alterados ao
artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 200 000 euros,
correspondente à soma de quatro quotas, sendo uma do valor no-
minal de 130 000 euros do sócio Manuel Luís Aguiar dos Reis, duas
iguais do valor nominal de 20 000 euros, cada, uma de cada um dos
sócios Luís Miguel Ferreira Aguiar dos Reis e Isabel Maria Ferreira
Aguiar dos Reis, e uma do valor nominal de 30 000 euros da sócia,
América de Fátima de Castro Ferreira Aguiar dos Reis.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, activa ou passivamente e em juízo e fora dele é necessária a
assinatura de um dos gerentes, Manuel Luís Aguiar dos Reis,
América de Fátima de Castro Ferreira Aguiar dos Reis ou a assi-
natura conjunta dos gerentes Luís Miguel Ferreira Aguiar dos Reis
e Isabel Maria Ferreira Aguiar dos Reis.

§ único. Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um
só gerente.

Está conforme.

3 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089732

CANALIZAÇÕES 2010, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 793/20020103; identificação de pessoa colectiva
n.º P505890152; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20020103.

Certifico que Cristina Manuela Ribeiro Valente constituiu a so-
ciedade em epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Canalizações 2010, Unipessoal, L.da,
com sede na Estrada de D. Miguel, n.º 714, armazém 3, freguesia
de São Pedro da Cova, do concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais e
outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, instalação de canalizações e de
climatização.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está representado por uma única quota de valor no-
minal de 5000 euros, que pertence à única sócia Cristina Manuela
Ribeiro Valente.
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§ único. A sócia fica autorizada a efectuar prestações suplementa-
res até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pela única sócia Cristina
Manuela Ribeiro Valente, desde já nomeada gerente, e por quem
mais for nomeado em assembleia geral, e será remunerada ou não
conforme decisão desta.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção da gerente
nomeada.

ARTIGO 5.º

A única sócia, Cristina Manuela Ribeiro Valente, fica autoriza-
da a celebrar negócios jurídicos com a sociedade.

ARTIGO 6.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.

3 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089729

LUÍS SOUSA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 792/
20020103; identificação de pessoa colectiva n.º P505901463; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020103.

Certifico que Luís Oliveira de Sousa constituiu a sociedade em
epígrafe, que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Luís Sousa, Unipessoal, L.da, com
sede na Rua das Flores, sem número de policia, freguesia de Foz
do Sousa, do concelho de Gondomar.

§ 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
e outras formas de representação que os negócios justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, comércio por grosso de materiais
de construção, preparação dos locais de construção, aluguer de
equipamento de construção e de demolição com operador.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e está representado por uma única quota de valor no-
minal de 5000 euros, que pertence ao único sócio Luís Oliveira de
Sousa.

§ único. O sócio fica autorizado a efectuar prestações suplemen-
tares até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social será exercida pelo único sócio Luís Oli-
veira de Sousa, desde já nomeado gerente, e será remunerado ou
não conforme decisão deste.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção do gerente
nomeado.

ARTIGO 5.º

O único sócio, Luís Oliveira de Sousa, fica autorizado a celebrar
negócios jurídicos com a sociedade.

ARTIGO 6.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.

3 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089728

ALFREDO RIBEIRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 8246/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503873055; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma de 3125 euros do
sócio Alfredo Teixeira Ribeiro, e outra de 1875 euros da sócia
Eufrásia Maria Domingues Ribeiro Terceiro Ramos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089724

MOTO MECÂNICA DE SOUTELO , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 16/
901022; identificação de pessoa colectiva n.º 502429836; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 11/20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e é formado por duas quotas, assim subscritas: uma de
3750 euros pertencente ao sócio Joaquim Oliveira Lourenço; e uma
de 1250 euros pertencente à sócia Leocádia Dias Monteiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089723

JOSÉ MARTINS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4207/940222; identificação de pessoa colectiva n.º 503150851;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios José Martins Ramos e Noémia
Celeste Ferreira de Araújo.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089721

ANTÓNIO C. DUARTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 975/990303; identificação de pessoa colectiva n.º 504544500;
número e data da apresentação: 2/20020102.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089719

ANTÓNIO C. DUARTE, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 975990303; identificação de pessoa colectiva
n.º 504544500; número e data da apresentação: 1/20020102.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 1999.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089712

CONFECÇÕES FILIPATEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 46 079/890721; identificação de pessoa colectiva
n.º 502192941; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
20020110.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado já em dinheiro é de
5000 euros, e é formado por duas quotas de igual valor nominal de
2500 euros, pertencentes a cada um dos sócios Rodrigo Queirós
Bessa e Maria Celeste Azevedo Ribeiro Bessa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089708

CONFECÇÕES FILIPATEX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 46 079/890721; identificação de pessoa colectiva
n.º 502192941; número e data da apresentação: 2/20020110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089705

JOSÉ A. M. & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 3738/931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503065234;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 3/20020110.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e correspondente à soma de duas quotas, sendo uma
de valor de 37 500 euros pertencente ao sócio José António dos
Santos Martins e uma de valor nominal de 12 500 euros pertencente
à sócia Maria de Lurdes da Silva Monteiro Martins.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089701

COMBUSTÍVEIS SANTA CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 4613/940616; identificação de pessoa colectiva n.º 503221139;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 4 e 10/20020109.

Certifico que, foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 2 000 000$ para 10 000,00 €, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 10 000 euros, e está
dividido em três quotas duas de 4000 euros cada, pertencem uma
a cada um dos sócios Paulo Jorge Martins Pereira e Eduardo Ma-
nuel Martins Pereira e outra de 2500 euros que pertence ao sócio
Ernesto Ribeiro  Pereira.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica confiada a todos os sócios desde
já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089700

ANARIC � INDÚSTRIA DE ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 559/880920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502037539; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/
20020107.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 50 000 000$ para 350 000,00 €, tendo sido alterado o arti-
go 3.º que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 350 000 euros, e está dividido em duas quotas de
175 000 euros, uma de cada um dos sócios, Serafim Manuel de
Sousa Almeida e Ana Maria Marques Coelho Jorge Almeida

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089696

ANDRÊS CASTRO � BIJUTARIAS E ACESSÓRIOS
DE CONFECÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7587/961014; identificação de pessoa colectiva n.º 503741906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/20020109.
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Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alterado
de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios Fernando Cruz Ferreira de
Castro e Maria Adelaide Andrés.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao décuplo do capital.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089693

ADEGAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 8005/970206; identificação de pessoa colectiva n.º 503838675;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/20020110.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas, duas de
2500 euros pertencentes a Joaquim Fernando Lapa Adegas e Carlos
Manuel Lapa Adegas, e uma de 1000 euros pertencente a Elisa
Maria Lapa Adegas Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089689

MANUEL ROCHA & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 843/990907; identificação de pessoa colectiva
n.º 504615670; número e data da apresentação: 1/20020110.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano 2000.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089687

AP � ADÃO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 7155/960604; identificação de pessoa colectiva n.º 502343290;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 7 e 10/20020102.

Certifico que por escritura de 19 de Dezembro de 2001, lavrada
no 9.º Cartório Notarial do Porto, foi alterado o artigo 4.º, da so-
ciedade em epígrafe, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

A gerência social remunerada ou não consoante for deliberado
em assembleia geral incumbe ao sócio Adão Maciel dos Reis.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade nos seu actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

Certifico finalmente que, Paulo Soares Ferreira cessou funções de
gerente em 19 de Dezembro de 2001, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089685

DINTER � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MÓVEIS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 44 064/870824; identificação de pessoa colectiva
n.º 501868399; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 8/
20020114.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 5 000 000$ para 25000,00 €, pelo que o artigo 3.º ficou com
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, representado por duas quotas, uma do valor nominal
de 22 500 euros, pertencente ao sócio António Salvador Marques
Lima e outra do valor nominal de 2500 euros, pertencente á sócia
Paula Alexandra de Sousa Marques Lima.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089677

COLATACO � EMPRESA REFORMA SOALHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 810/
20020114; identificação de pessoa colectiva n.º 505863740; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/20020114.

Certifico que entre José Rocha dos Santos e Francisco José Ro-
cha dos Santos foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma COLATACO � Empresa Reforma
Soalhos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Eng.º Farinas de Almeida,
313, 4.º esquerdo, freguesia de São Pedro da Cova, concelho de
Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser deslocada dentro do concelho ou para um limítrofe, e criar su-
cursais, agências ou delegações e filiais, em qualquer parte do ter-
ritório nacional, ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no revestimento de pavimentos.

3.º

O capital social em dinheiro, é de 5000 euros, e está dividido em
duas quotas de 2500 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
do em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

5.º

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a intervenção de dois gerentes.

6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livremente permitida, mas
a favor de estranhos depende da prévia e expressa autorização da
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sociedade, sendo neste caso, reservado aos sócios não cedentes o di-
reito de preferência.

§ único. Caso a cessão se efectue sem prévio consentimento da
sociedade, o cedente indemnizá-la-á pelo valor da quota, apurado
em café do balanço reportado à data da cessão, ou pelo valor por
que esta se haja efectuado, caso seja superior àquela.

7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta re-
gistada, com a antecedência mínima de 20 dias, salvo nos caos em
que a lei exija outras formalidades.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089674

TRANSPORTES PROGRESSO DE CAMPANHÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 19 624/720316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500289395; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 17; números e data das apre-
sentações: 7, 8, 9, a 12 e 15/20020301.

Certifico que por escritura de 7 de Fevereiro de 2002, lavrada no
1.º Cartório Notarial de Competência Especializada de Matosinhos,
foi alterado o artigo 4.º, da sociedade em epígrafe, que ficou com
a seguinte redacção:

4.º

A gerência social dispensada de caução será remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para os documentos de mero expediente bastará a assina-
tura de qualquer gerente, porém, para obrigar a sociedade em to-
dos os actos e contratos que envolvam responsabilidade são sem-
pre necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes, devendo
uma delas ser sempre a do gerente José Martins.

Certifico ainda. que Manuel Joaquim Ferreira Vieira e Jorge
Manuel Martins Vieira cessaram funções de gerentes em 7 de Fe-
vereiro de 2002, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089672

SUSANA & LICÍNIO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 818/20020118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505916584; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20020118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Susana & Licínio � Activida-
des Hoteleiras, L.da e tem a sua sede na Rua de 1.º de Maio, 59,
freguesia de São Pedro da Cova, concelho de Gondomar.

2 � A gerência pode deslocar a sede, dentro do mesmo conce-
lho ou para outro concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a actividade de restauração
e serviços complementares e inerentes.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, iguais de
2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios
Susana Maria Castro Soares e Licínio José de Sousa Oliveira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelos gerentes,
sócios, ou não, nomeados em assembleia geral e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes ambos os sócios.
3 � A sociedade obriga-se mediante a intervenção de um gerente.
4 � Em alargamento dos seus poderes a gerência, poderá ainda:
a)Comprar, vender ou permutar bens móveis, inclusive, viaturas

automóveis;
b) Dar ou aceitar quaisquer bens de arrendamento;
c) Dar ou aceitar trespasses de qualquer estabelecimento.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a estra-
nhos depende sempre do consentimento da sociedade, ficando re-
servado aos sócios não cedentes, em primeiro lugar e à sociedade,
em segundo lugar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Socieda-
des Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direi-
tos e por ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios ju-
rídicos que em nome da mesma hajam sido celebrados pela gerência,
antes do registo definitivo da sociedade.

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089643

J. R. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 817/20020118; identificação de pessoa colectiva
n.º 505726661; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20020118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serafim Ferreira Santos Macha-
do, Unipessoal, L.da, com sede na Rua das Cavadas, 247-251, fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

2 � Por simples deliberação de gerência, a sede social poderá
ser mudada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar ou encerrar filiais ou quaisquer outras formas de
representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é o de comércio por grosso de têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde a uma única quota, pertencente ao só-
cio, Serafim Ferreira dos Santos Machado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
cidido em assembleia geral, poderá ser exercida por um ou mais
gerentes; ficando desde já nomeado gerente o sócio, Serafim
Ferreira dos Santos Machado.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

1 � Em extensão dos poderes de gerência, fica esta autori-
zada a:

Adquirir quaisquer bens móveis, e veículos automóveis, ainda que
sob o regime de aluguer de longa duração ou leasing.

ARTIGO 6.º

O falecimento do sócio único não implica a dissolução da socie-
dade, continuando esta com os herdeiros do mesmo.

§ único. Enquanto durar a indivisão da quota do sócio falecido,
a sua representação far-se-á apenas por um dos herdeiros, entre
todos escolhido e indicado à sociedade.
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ARTIGO 7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta regis-
tada, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089641

LUÍS & RAQUEL SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 220/990419; identificação de pessoa colectiva
n.º 504396951; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 9 e 11/20020513.

Certifico que, Luís Manuel dos Santos Cardoso da Silva cessou
funções de gerente, por renúncia e foi designada gerente a sócia,
Maria José Leite do Santos Cardoso do Silva. Data da delibera-
ção: 25 de Fevereiro de 2002.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � A Ajudante, Maria José Moura.
1000089639

DINISANA � CANDEEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 36 346/831213; identificação de pessoa colectiva n.º 501416560;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 4.º
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, está dividido em duas quotas, uma de 2625 euros, que
pertence à sócia Ana Maria de Sousa Guimarães Branco da Silva
e outra de 2375 euros, pertencente ao sócio António Rodrigo Di-
nis da Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089636

BAGOPORT � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 11 626/990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504322737;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/20020102.

Certifico que por escritura de 4 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas do
Porto, foram alterados os artigos 2.º e 3.º da sociedade em epígrafe,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e representações de produ-
tos diversos, nomeadamente, de flores, plantas, cerâmicas e outras
utilidades , bijuterias e vestuário e têxteis e artigos de decoração.

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

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089631

BESSA MENEZES � PROJECTO E GESTÃO
DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 42 366/
860702; identificação de pessoa colectiva n.º 501685901; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 4.º
que ficou com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e correspondente à soma das quotas seguintes: Uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Jaime Alberto de Bessa Menezes
e Sousa; outra de 750 euros, pertencente à sócia Fernanda Maria da
Quinta Rodrigues Pereira; e duas iguais de 250 euros cada, perten-
cente a cada um dos sócios Diogo Pereira Menezes e Sousa e Se-
bastião Pereira Menezes e Sousa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089628

AMADEU DAMASCO & ÓSCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 42 961/861029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501732470; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/
20020102.

Certifico que, o capital social da sociedade em epígrafe foi alte-
rado de 500 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º
que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma pertencente a cada um dos sócios Amadeu
Dâmaso dos Santos Silva e Oscar de Sousa Santos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089625

EMANUEL & SANTOS � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 295/980821; identificação de pessoa colectiva
n.º 504253425; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 7/
20020102.

Certifico que por escritura de 14 de Dezembro de 2001, lavrada
no Cartório Notarial de Espinho, foram alterados os artigos 3.º e 4.º,
da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 30 000 euros e corresponde
à soma de quatro quotas de 7500 euros, uma de cada um dos só-
cios Emanuel Jacinto da Rocha Carneiro, Pedro António da Rocha
Carneiro, Maria Fernanda Gomes dos Santos e Maria José Gomes
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta às sócias Maria Fernanda
e Maria José e ainda Emanuel Abel Ferreira Carneiro.
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2 � Para obrigar a sociedade e a representar em juízo, activa ou
passivamente, são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sen-
do uma delas, obrigatoriamente a do gerente Emanuel Abel Ferreira
Carneiro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089622

SIMÃO FAZENDA, MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 654/880115; identificação de pessoa colectiva n.º 501920749;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/20020102.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000,00 euros, e
corresponde à soma de duas quotas iguais, de 2500,00 euros, per-
tencendo uma a cada um dos sócios Simão de Carvalho e Cruz
Fazenda e Clara Augusta Soares Costa dos Santos Flora.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089621

P. L. AUTO � REPARAÇÕES DE PESADOS E LIGEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 22 262/761103; identificação de pessoa colectiva
n.º 500593000; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 14; números e data das apresentações: 25 a 29/20020325.

Certifico que por escritura de 20 de Março de 2002, lavrada no
9.º Cartório Notarial do Porto, foram alterados os artigos 4.º e 7.º
da sociedade em epígrafe, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 75 000,00 euros,
dividido em duas quotas : uma no valor nominal de 50 000,00 euros
pertencente ao sócio Avelino António Ribeiro Pinto e outra no valor
nominal de 25 000,00 euros pertencente à sócia Marcelina Maria
Penedo Caiado Pinto.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio, Avelino
António Ribeiro Pinto, desde já designado gerente, sendo suficien-
te a sua intervenção para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

Certifico ainda que Carlos Eduardo Pereira das Neves, Hugo Elói
da Silva Neves e Paula Maria Silva das Neves Melo cessaram fun-
ções de gerente, em 20 de Março de 2002, por renúncia.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089617

TRANSPORTES PROGRESSO DE CAMPANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 19 624/720316; identificação de pessoa colectiva

n.º 500289395; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 152/
20011228.

Certifico que Maria José Martins Vieira e Rosalina Martins ces-
saram funções de gerentes, em 31 de Dezembro de 2001, por re-
núncia.

Certifico ainda que foi alterada a sede social da sociedade em
epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Sede: Avenida de D. Miguel, 310, Baguim do Monte, Gondomar.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089502

SONULAR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 40 835/860130; identificação de pessoa colectiva
n.º 501647864; inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/
20020111.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 26 de Dezembro de 2001.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089510

DEON � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 805/20020121; identificação de pessoa colectiva
n.º P505947234; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20020121.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DEON � Investimentos Imobi-
liários, L.da, tem a sua sede na Rua da Portelinha, 313, freguesia de
Fanzeres, concelho de Gondomar.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, podendo abrir sucursais, filiais ou outras for-
mas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e realização de investimen-
tos imobiliários, compra e venda de imóveis, para si ou para revenda
dos adquiridos para esse fim, construção, urbanização e loteamento,
gestão de projectos e fiscalização de obras, promoção, administração e
locação de bens imobiliários próprios ou de terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros, representado por três quotas, uma de valor nomi-
nal de 20 000,00 euros pertencente ao sócio Manuel Joaquim
Antunes Garcia, e duas de valor nominal de 2500,00 euros, cada
uma, pertencentes, uma à sócia Sónia Maria Coelho Garcia e outra
ao sócio Carlos Manuel Coelho Garcia.

§ único. A sociedade poderá exigir prestações suplementares de
capital de valor global até ao valor do capital social, se assim for
deliberado pela assembleia geral e nos termos dessa deliberação.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a favor de estranhos,
seja a que título for, depende do consentimento prévio da socie-
dade.
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§ 1.º Se o consentimento for prestado, a cessão fica mesmo as-
sim, condicionada à preferência da sociedade em primeiro lugar e
dos sócios não cedentes em segundo lugar.

§ 2.º No caso do exercício do direito de preferência na cessão
pelos sócios não cedentes, e se mais de um deles exercer tal direi-
to, a quota dividir-se-á entre os preferentes na proporção do valor
nominal das suas quotas.

ARTIGO 5.º

É proibido aos sócios constituírem as quotas em garantia ou cau-
ção de qualquer obrigação sem o prévio consentimento escrito da
sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios nas se-
guintes condições:

a) Por acordo do sócio;
b) Quando a quota seja cedida, adjudicada ou constituída em

garantia ou caução, sem que haja sido pedido o prévio consentimen-
to escrito da sociedade;

c) Por divórcio, separação judicial de pessoas e bens, desde que
em consequência de processo judicial ou de liquidação de patrimó-
nio, a quota seja atribuída, total ou parcialmente, a um terceiro não
sócio e na parte que for adjudicada a este;

d) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade,
impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pacto
social;

e) Quando a quota tenha sido arrolada, penhorada, arrestada,
sujeita à providência judicial ou legal de qualquer espécie ou in-
cluída em massa falida.

§ único. Nos casos previstos nas alíneas b) e d) do presente
artigo a amortização será feita, salvo norma imperativa em contrá-
rio, pelo valor nominal ou pelo valor do último balanço aprovado,
se este for inferior àquele, podendo a quantia que se mostrar devi-
da ser paga em seis prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem
juros, vencendo-se a primeira, 90 dias após a realização da
assembleia que delibere amortizar a quota.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Joaquim
Antunes Garcia.

§ único. Em ampliação dos poderes normais, a gerência pode
comprar, vender e trocar veículos automóveis para e da sociedade,
tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer locais para o exer-
cício da respectiva actividade, confessar, desistir e transigir em
juízo.

ARTIGO 8.º

Compete à assembleia geral, após a constituição da reserva le-
gal, deliberar sobre a constituição de outras reservas e fixar livre-
mente a percentagem de lucros a distribuir.

ARTIGO 9.º

Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias gerais por
estranhos, nos termos do previsto no n.º 5 do artigo 249.º do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089513

ATMOSFERA VIRTUAL � CONCEPÇÃO PÁGINAS INTERNET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 806/20020110; identificação de pessoa colectiva
n.º P505348012; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20020110.

Certifico que entre Nuno Martins Tavares, Carlos Gustavo Gon-
çalves Moreira Paulo, António Carlos da Silva Araújo, Jorge Dias
de Sousa, Gregório da Rocha Novo e Nuno André Oliveira Mar-
ques dos Santos, constituíram a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte: 

ARTIGO 1.º

Firma e sede

A sociedade adopta a firma Atmosfera Virtual � Concepção
Páginas Internet, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Baião, 315,
freguesia de Valbom, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local, do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra
forma de representação social, no território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

1 � O seu objecto consiste na concepção de páginas para a internet,
comercialização de espaço publicitário e páginas para a internet; equi-
pamentos e programas informáticos. Formação e consultoria
informática.

2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras
sociedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6000,00 euros, dividido em seis quotas iguais, do valor nominal de
1000,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura de dois
gerentes, bastando a assinatura de um só, para os actos de mero
expediente.

3 � A sociedade não pode em caso algum ser obrigada em ac-
tos, contratos ou outros documentos que não digam respeito aos
seus negócios, nomeadamente fianças, abonações, avales e letras de
favor.

4 � A gerência poderá nomear mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos e os gerentes poderão delegar nal-
gum deles competência para determinados negócios ou espécie de
negócios.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios
e entre estes e os seus cônjuges ou descendentes, podendo, para o
efeito, proceder-se à divisão delas, com dispensa de autorização
especial da sociedade.

2 � Na cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, à socie-
dade em primeiro lugar e, de seguida, aos demais sócios, assiste
direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá, por deliberação nesse sentido adopta-
da por maioria simples do capital social,  amortizar a quota de
qualquer sócio, independentemente do seu consentimento, nos se-
guintes casos:

a) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência
de partilhas efectuadas em virtude de separação judicial ou divórcio;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita à pro-
vidência cautelar, ou por qualquer forma tenha sido ou tenha que
ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo
judicial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obriga-
ção sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
e) Se a quota for de algum modo cedida com violação das re-

gras de autorização, opção ou amortização estabelecidas nos
artigos anteriores;

f) Quando  qualquer sócio, por si ou por interposta pessoa, fi-
zer, directa ou indirectamente, concorrência à sociedade, e desde
que esteja ao serviço exclusivo desta;

g) Se qualquer dos sócios não prestar à sociedade a colaboração
de que esta necessite ou não desempenhar os serviços de que foi
encarregado, conforme decidido em assembleia geral por maioria
de dois terços;

h) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com
a sociedade, ou por qualquer forma prejudique gravemente o bom
nome da sociedade;
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i) Quando o sócio viole ou ultrapasse os seus poderes como geren-
te nos termos do artigo 4.º

2 � A contrapartida da quota amortizada é apurada segundo o
balanço especial elaborada para o efeito.

ARTIGO 7.º

Transmissão por morte

1 � Ocorrendo o falecimento ou interdição de algum dos sócios,
actuais ou futuros, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos
e capazes e os herdeiros do falecido ou interdito, representados por
quem de direito.

2 � Os herdeiros de um sócio falecido, deverão exercer os seus
direitos através de um só deles, que a todos representará na socie-
dade, e que designarão, enquanto a quota do falecido se mantiver
na comunhão hereditária.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089516

GERMANUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 35 647/811103; identificação de pessoa colectiva
n.º 501203052; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data
da apresentação: 8/20020607.

Certifico que foi alterada a sede social da sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é a seguinte:

Sede: Rua de São Sebastião, 127, Rio Tinto, Gondomar.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089519

ESCOLA DE CONDUÇÃO JOSÉ ROCHA & FERNANDO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 10 449/981001; identificação de pessoa colectiva
n.º 504270672; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 10/
20020114.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 1 000 000$ para 25 000,00 € e foram alterados os arti-
gos 3.º e 7.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000,00 euros e
está dividido em duas quotas, uma de 13 750,00 euros que perten-
ce ao sócio José da Rocha Aranha e outra de 11 250,00 euros, que
pertence ao sócio Fernando Manuel Moreira Dias.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 000,00 euros e os sócios poderão fazer à socieda-
de os suprimentos de que esta carecer, nos termos e condições que
forem fixadas em assembleia geral.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

8 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089522

RAMOS SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 44 046/870819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501868020; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 161/20011228.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a se-
guinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 29 de Outubro de 1998.

Está conforme.

28 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089615

MANUEL AUGUSTO DE OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 38 590/850315; identificação de pessoa colectiva
n.º 501264698; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: (of.) 2 a 6 e 11/
20020509.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 1 000 000$ para 100 000,00 € pelo que o artigo 3.º fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000,00 euros, está representado por quatro quotas, pertencen-
tes, uma de 58 750,00 euros ao sócio Manuel Augusto de Oliveira
e Silva, e três do valor nominal de 13 750,00 euros, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Manuel Costa Olivei-
ra da Silva, Maria Isabel da Costa Oliveira e Silva Magalhães e
Manuel Fernando da Costa Oliveira e Silva.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089613

RICARDO MANUEL PIMENTEL SOUSA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 800/
20020109; identificação de pessoa colectiva n.º 505913194; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 15/20020109.

Certifico que Ricardo Manuel Pimentel de Sousa constitui a so-
ciedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo Manuel Pimentel Sousa �
Unipessoal, L.da , com sede na Rua de Santa Joana, 16, rés-do-chão,
freguesia de Baguim do Monte, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de produtos diversos, no-
meadamente produtos alimentares, bebidas, vestuário, tabaco e
artigos de bazar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 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 jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 181 � 7 de Agosto de 2002 16 852-(77)

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capital
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.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089890

RAUL CUNHA DA SILVA � UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 801/20020109; identificação de pessoa colectiva
n.º 505948052; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20020109.

Certifico que Raul Manuel Pinto da Cunha da Silva foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Raúl Cunha da Silva �
Unipessoal, L.da , com sede em Estrada de Exterior da Circunva-
lação, 1788, rés-do-chão, freguesia de Rio Tinto, concelho de
Gondomar.

§ único. Por simples decisão, a gerência da sociedade 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

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de marro-
quinaria e de viagem, vestuário e outros artigos têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, e corresponde à quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, fica a cargo
do sócio ou de não sócio, 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 duas
vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras entidades, nos termos
permitidos por lei.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089895

DUPLO BALANÇO � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 799/20020603; identificação de pessoa colectiva
n.º 505787261; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20020108.

Certifico que entre Sérgio Paulo Araújo da Silva Ferraz e Amélia
Augusta Conceição Palma Ferraz, foi constituída a sociedade em epí-
grafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Duplo Balanço � Contabilidade, L.da,
com sede na Rua de Aquilino Ribeiro, 261 C, 3.º, frente, freguesia
de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou de conce-
lhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais ou
outras formas de representação social em território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de contabilidade, audito-
ria, consultoria fiscal, para os negócios e a gestão, assessoria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 3000,00 euros pertencente ao sócio Sérgio Paulo Araújo
da Silva Ferraz e uma do valor nominal de 2000,00 euros perten-
cente à sócia Amélia Augusta Conceição Palma Ferraz.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 10 vezes o ca-
pital social.

3 � Depende da 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, Sérgio Pau-
lo Araújo da Silva Ferraz, 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 favor de estranhos depende do consenti-
mento 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

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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 qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário o 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 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.
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ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

7 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina Alves
Moreira. 1000089900

J. R. TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 816/20020117; identificação de pessoa colectiva
n.º 505726661; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
20020117.

Certifico que entre José Ribeiro Fernandes Teixeira, José Eduardo
Guerra Teixeira e António Carlos Guerra Teixeira foi constituída
a sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. R. Teixeira, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua do Pinheiro Manso, 171, freguesia
de São Cosme, concelho de Gondomar.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas ou encerradas sucursais, filiais, agências
ou outras formas locais de representação, no território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, representações de
produtos diversos, nomeadamente veículos automóveis, peças e
acessórios. Prestação de serviços de manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
51 000,00 euros, dividido em três quotas iguais, do valor nominal
de 17 000,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 �Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, prestações suplementares de capital até ao montante global igual
a 20 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral  compete a todos os sócios que
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
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, devendo os cedentes especificar por escrito, as condições
e o valor da cessão. A sociedade tem o direito de preferência em
primeiro lugar e em segundo lugar os 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 falecimento de qualquer sócio;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

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 quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � A amortização efectua-se por deliberação dos sócios, ba-
seada na verificação dos respectivos pressupostos legais e
contratuais e torna-se eficaz mediante comunicação dirigida, con-
soante o caso, ao sócio por ela afectado, aos seus representantes ou
aos sucessores dele.

4 � A deliberação deve ser tomada no prazo de um ano conta-
do da ocorrência do facto que permite a amortização.

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.

14 de Junho de 2002. � A Segundo-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089905

ANTÓNIO GOMES COELHO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula n.º 55 804/
20020514; identificação de pessoa colectiva n.º P506132226; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 13/20020514.

Certifico que António Gomes Coelho constituiu a sociedade em
epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Gomes Coelho,
Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Rua da Independência, 239, rés-do-chão,
freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio de artigos e materiais para
embalagem e encadernação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio.

2 � O sócio único fica autorizado 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
decidido pelo sócio, compete ao próprio sócio, que desde já é no-
meado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação pró-
pria, quando necessária.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089908
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CARD SOLUÇÃO � CONSULTORIA NA ÁREA
DE TELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 803/20020227; identificação de pessoa colectiva n.º P
506003078; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
20020227.

Certifico que Carlos Alberto Ferreira dos Santos constituiu a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Card Solução � Consultoria na Área
de Telecomunicações, Unipessoal, L.da , com sede na Rua da Es-
cola Dramática, 13, freguesia de Valbom, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de angariação de
clientes para os operadores de telecomunicações móveis e fixas.
Comercialização de equipamento de telecomunicações. Elaboração
de estudos e consultoria na área de telecomunicações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 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 jurídi-
cos 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  quíntuplo do 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.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Maria José Moura.
1000089911

CONFECÇÕES � MARIA JÚLIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 812/20020114; identificação de pessoa colectiva
n.º 505757362; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20020114.

Certifico que Maria Júlia da Silva Amorim Teixeira constituiu a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Confecções � Maria Júlia,
Unipessoal, L.da , com sede na Travessa da Ponte, 266, freguesia de
Rio Tinto, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou de concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar fi-
liais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em confecção de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
da sócia única, fica a cargo desta, a qual desde já é nomeada ge-
rente.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto social.

§ único. Os negócios jurídicos entre a sócia única e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

ARTIGO 6.º

A sócia única está autorizada a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 100 vezes o
capital social.

Declarou ainda a outorgante: que não é sócia de nenhuma outra
sociedade unipessoal, e que a gerência fica, desde já autorizada a
levantar o capital social correspondente a 1 002 410$, depositado
em nome da sociedade, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da mesma, aquisição de equipamento e instalação da
sede social.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089915

MINUCIAS � JÓIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 813/20010114; identificação de pessoa colectiva
n.º P505696908; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20020114.

Certifico que Ana Margarida de Carvalho Rebelo, constituiu a
sociedade em epígrafe que fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MINUCIAS � Jóias, Unipessoal, L.da

, com sede na Praceta de Júlio Dinis, lote 20, rés-do-chão, direito,
freguesia de Gondomar (São Cosme), concelho de Gondomar.

§ único. Por simples decisão da sócia única, a gerência da so-
ciedade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais ou qualquer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico de artigos de ourivesaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade pertence à sócia, que desde já é nomea-
da gerente, ou a quaisquer outros gerentes que venham a ser no-
meados em assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

À sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
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reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

8 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089918

CONSTRUÇÕES AFONSO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1753/920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502683325;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 2/20020529.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi alterado de
1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e está dividido em duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencendo cada uma delas, a cada um dos sócios,
Hortelinda Afonso e Armando Manuel Esteves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Maio  de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José
Moura. 1000089610

CONSTRUÇÕES AFONSO & ESTEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1753/920120; identificação de pessoa colectiva n.º 502683325;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/20020529.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi alterado de
400 000$ para 1 000 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que fi-
cou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e está dividido em duas quotas de 500 000$, cada, que
pertencem uma a cada um dos sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

30 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089607

MOTO-88 � COMÉRCIO DE MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 943/880617; identificação de pessoa colectiva n.º 501995919;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/20020108.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liqui-
dação, da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é a
seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 26 de Abril de 2001.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089605

J. L. PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 45 242/890302; identificação de pessoa colectiva

n.º 502115076; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/
20020108.

Certifico que foi alterado o capital da sociedade em epígrafe, foi
alterado de 400 000$ para 5000,00 €, pelo que o artigo 3.º, ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros e está dividido em duas quotas do valor nominal de
2500,00 euros, cada uma, pertencendo uma ao sócio Joaquim Lei-
tão da Siolveira Pinto e outra à sócia Joaquina Maria Jesus Lemos
Pinto.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089603

GONDOCLIMA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 9041/971121; identificação de pessoa colectiva n.º 504041720;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/20020107.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe, foi alte-
rado de 1 000 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º,
que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000,00 euros e é
formado por uma quota de valor nominal de 5000,00 euros do só-
cio Manuel João Pimentel Rosete.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089601

GERÊS � ELECTRÓNICA ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 46 843/900206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502286695; número e data da apresentação: 1/20020108.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestação de contas, da sociedade em epígrafe, do
ano de 2000.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089599

O PIÃO � INFANTÁRIO E JARDIM DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 1135/880930; identificação de pessoa colectiva n.º 502043890;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 8/20020102.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi alterado de
400 000$ para 5000,00 €, tendo sido alterado o artigo 3.º que ficou
com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros e está dividido em duas quotas iguais de
2500,00 euros cada, que pertencem uma a cada um dos sócios,
Sandra Dalila Marques Nogueira da Costa e Hugo António
Coutinho da Costa.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

1 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria José Moura.
1000089597

EUROEXTRAS � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gondomar. Matrícula
n.º 55 796/20020603; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20020603.

Certifico que entre Saúl David da Silva Dias e Fernanda Azeve-
do Dias foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de EUROEXTRAS � Importação e
Exportação Acessórios Auto, L.da, e tem a sua sede social na Rua
da Carreira, 555, na freguesia de Rio Tinto no concelho de
Gondomar e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e ex-
portação de acessórios e peças para automóveis. Representações
automóveis.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá mediante aprovação da assembleia geral,
constituir ou participar noutras sociedades, assim como transferir a
sua sede , para outro local do concelho, ou concelhos limítrofes,
podendo ainda, estabelecer, manter ou suprimir filiais, agências ou
outras dependências.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, do valor nominal de
2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Saúl David
da Silva Dias e Fernanda Azevedo Dias.

A sociedade poderá mediante deliberação aprovada pela totali-
dade dos votos, exigir prestações suplementares ao capital até ao
montante de 10 vezes o capital social. os suprimentos poderá ou não
vencer juros conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não conforme o deliberado em
assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já nomeados ge-
rentes, sendo suficiente a assinatura de um dos gerentes, para vin-
cular a sociedade em todos os seus actos.

Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes po-
derão ainda:

a) Comprar, vender, tomar de arrendamento ou trespasse quais-
quer imóveis de e para a sociedade, assim como adquirir parti-
cipações sociais noutras sociedade ou criar novas sociedades
mesmo com objecto diferente;
b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 6.º

Os gerentes não podem em nome da sociedade assinar letras de
favor, fianças, avales ou quaisquer outros documentos estranhos aos
negócios sociais, sob pena de fazendo-o, serem responsabilizados
individualmente pelas obrigações que assim contraírem e pelos pre-
juízos causados à sociedade.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, porém a favor
de terceiros depende sempre do prévio consentimento da socieda-
de, gozando esta em primeiro lugar do direito de preferência, se-
guida dos sócios não cedentes se a mesma dela não quiser usar.

ARTIGO 8.º

Por falecimento ou interdição de qualquer sócio, a sociedade
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do faleci-

do, ou o interdito legalmente representado, nomeando aqueles um de
entre si, que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguinte 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;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em par-
tilha por divórcio, separação de pessoas e bens, ou só de bens, a
quota não for adjudicada ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio;

f) e por violação grave dos deveres de sócio previsto na lei e no
pacto social.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as assembleias ge-
rais serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos sócios com
a antecedência mínima de, pelo menos 15 dias.

Está conforme.

5 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Emília Angelina
Alves Moreira. 1000089594

LOUSADA

ANA MARIA CASTRO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Sequeirô, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matricula n.º 1578/
0200503; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
020503.

Certifico que Ana Maria Neto de Castro, casada com Joaquim
Ribeiro da Silva, em comunhão de adquiridos, constituiu a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Ana Maria Castro,
Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Sequeirô, fregue-
sia de Lustosa, concelho de Lousada.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção de artigos de
vestuário e têxteis lar.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for decidido pela sócia, bem como a sua representação, cabem
à própria sócia, que desde já fica nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação da pró-
pria, quando necessária.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 1000088977
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MAIA

LA SOURCE PORTUGAL
VENDA POR CORRESPONDÊNCIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 9932/
980522; identificação de pessoa colectiva n.º 504180053.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 20/20020606, inscrição n.º 10 � Delibera-
ção de redução do capital social.

Capital: € 50 000,00, após redução de € 1 400 000,00.
Data: 28 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

11 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088859

IGI � INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 44 520/
871223; identificação de pessoa colectiva n.º 501913246.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 6/20020613, inscrição n.º 30 � Designação
de secretário efectivo: Alice da Assunção Castanho Amado, soltei-
ra, residente na Rua Cabo da Roca, 132, Perafita, Matosinhos;
suplente: Manuel Cardoso Ferreira, casado, residente na Rua de
Pinheiro D�Aquém, 160, 2.º direito, Valbom, Gondomar.

Data da deliberação: 14 de Março de 2002.
Período: coincidente com o mandato do conselho de administração.
Pela apresentação n.º 7/20020613, inscrição n.º 31 � Alteração

do contrato:
Artigo alterado: n.º 2 do 5.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

2 � O capital poderá ser elevado até 100 000 000,00 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração
que, fixará a forma, as condições de subscrição e as categorias de
acções a emitir de entre as previstas neste pacto.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos
os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089413

FIV-VERNIZES � COMÉRCIO DE VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 12 630/
20000223; identificação de pessoa colectiva n.º 504861786.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 2/20020613, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 � Cessação de funções do gerente Constantino Fernando da
Silva Luz Ferreira, por renúncia, em 7 de Setembro de 2000.

Pela apresentação n.º 3/20020613, inscrição n.º 4 � Alteração do
contrato, com unificação de quotas.

Artigos alterados: 1.º e 4.º, que ficam com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de FIV-VERNIZES � Comércio de
Vernizes, L.da, e tem a sua sede na Rua do Padre Arnaldo Rebelo,
177, em Vermoim, Maia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros dividido nas seguintes três quotas: uma do valor

nominal de 15 000,00 euros pertencente ao sócio Norberto Valente
Alves de Lima; uma do valor nominal de 7500,00 euros pertencente
ao sócio José Manuel Ferreira Martins; e outra do valor nominal
de 2500,00 euros pertencente ao sócio Norberto José Miranda Alves
de Lima.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

14 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089412

PORLANDE � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 51 451/
940922; identificação de pessoa colectiva n.º 503267040.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuado os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 14/20020613; averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 4 � Cessação de funções do gerente Rui Jorge Monteiro Cae-
tano, por renúncia, em 6 de Junho de 2002.

Pela apresentação n.º 15/20020613, inscrição n.º 8 � Designação,
em 6 de Junho de 2002, da gerente Maria do Rosário de Calheiros
e Menezes de Serpa Pinto, residente na Rua de Viana da Mota, 208,
Maia.

Conferida, está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089410

SOCIJOFRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 9579/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504122436.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectu-
ado os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 13/20020613, inscrição n.º 7 � Designação
dos órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005.

Conselho de administração: Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão,
casado, residente na Rua de Campolide, 351, 22.º A, Lisboa; Ân-
gelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casado, residente na
Calçada da Arrábida, 1, Habitação 51, Porto; Fernando Sérgio Maia
Rebelo, casado, residente na Rua de Mestre António Joaquim, 2-A,
Santa Maria da Feira.

Fiscal único: Efectivo: Velosa, Nadais e Associados, sociedade de
revisores oficiais de contas, representada por José Manuel Varan-
das Marques, solteiro, residente na Rua Justino Marques, 110,
Matosinhos; suplente: Óscar Quinta, Canedo da Mota e Pires
Fernandes, sociedade de revisores oficiais de contas, representada
por Óscar José Alçada da Quinta, casado, com domicílio profissi-
onal na Rua de Hintze Ribeiro, 524, 2.º direito, Leça da Palmeira,
Matosinhos.

Data da deliberação: 27 de Março de 2002.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos
os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089408

IGIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 3032/
930308; identificação de pessoa colectiva n.º 502979321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 11/20020613, inscrição n.º 17 � Designa-
ção de secretária efectiva: Alice da Assunção Castanho Amado,
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solteira, residente na Rua Cabo da Roca, 132, Parafita, Matosinhos;
suplente: Manuel Cardoso Ferreira, casado, residente na Rua do
Pinheiro D�Aquém, 160, 2.º direito, Valbom, Gondomar.

Data da deliberação: 13 de Fevereiro de 2002.
Período: coincidente com o mandato do conselho de administração.

Pela apresentação n.º 12/20020613, inscrição n.º 18 � Alteração
do contrato:

Artigo alterado: n.º 3 do 5.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 � O capital poderá ser elevado até 100 000 000,00 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração,
que nos termos legais, fixará a forma, as condições de subscrição
e as categorias de acções a emitir de entre as previstas nestes esta-
tutos ou outras permitidas por lei.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos
os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089406

CHÃO VERDE � SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 6501/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503540536.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 10/20020613, inscrição n.º 14 � Designa-
ção dos órgãos sociais para o quadriénio 2002/2005.

Conselho de administração: Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão,
casado, residente na Rua de Campolide, 351, 22.º A, Lisboa; Ân-
gelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério, casado, residente na
Calçada da Arrábida, 1, Habitação 51, Porto; Fernando Sérgio Maia
Rebelo, casado, residente na Rua do Mestre António Joaquim, 2-
A, Santa Maria da Feira.

Fiscal único efectivo: Velosa, Nadais e Associados, sociedade de
revisores oficiais de contas, representada por José Manuel Varan-
das Marques, solteiro, com domicílio profissional na Praça
Mouzinho de Albuquerque, 211, Porto; suplente: Óscar Quinta,
Canedo da Mota e Pires Fernandes, sociedade de revisores oficiais
de contas, representada por Óscar José Alçada da Quinta, casado,
com domicílio profissional na Rua de Hintze Ribeiro, 524, 2.º di-
reito, Leça da Palmeira, Matosinhos.

Data da deliberação: 28 de Março de 2002.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos
os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089405

CITORRES � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 4320/
940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503144410.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 8/20020613, inscrição n.º 18 � Designação
de secretária efectiva: Alice da Assunção Castanho Amado, soltei-
ra, residente na Rua do Cabo da Roca, 132, Perafita, Matosinhos;
suplente: Manuel Cardoso Ferreira, casado, residente na Rua do
Pinheiro D�Aquém, 160, 2.º direito, Valbom, Gondomar.

Data da deliberação: 13 de Fevereiro de 2002.
Período: coincidente com o mandato do conselho de adminis-

tração.

Pala apresentação n.º 9/20020613, inscrição n.º 19 � Alteração
do contrato:

Artigo alterado: n.º 2 do 5.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

2 � O capital poderá ser elevado até 100 000 000,00 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração
que fixará, nos termos legais, as condições de subscrição nomea-
damente o diferimento das entradas e as categorias de acções a
emitir, de entre as já existentes.

Certifico ainda que foram depositados na pasta respectiva todos
os documentos respeitantes à prestação de contas da sociedade em
epígrafe, com referência ao exercício de 2001.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089403

FERNANDO PINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 4279/
940315; identificação de pessoa colectiva n.º 503166359.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
os seguinte acto de registo:

Pela apresentação n.º 22/20020613, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1 � Cessação de funções dos gerentes Manuel Fernando Cor-
reia da Silva Pinto e Cândida Maria Correia da Silva Pinto Vieira,
por renúncia, em 31 de Março de 2002.

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089393

ARLINDO PEREIRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 728/
880127; identificação de pessoa colectiva n.º 501926372.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Pela apresentação n.º 17/20020613, inscrição n.º 3 � Alteração
do contrato, por reforço do capital;

Artigo alterado: 3.º
Capital: 1 002 410$, após reforço de 602 410$ em dinheiro, subs-

crito em partes iguais por ambos os sócios e a acrescer às respec-
tivas quotas, ficando o artigo alterado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, divi-
dido em duas quotas iguais de 501 205$, uma de cada um dos só-
cios Arlindo do Rosário Pereira e Jaime José Vieira de Oliveira.

Artigo esse que, após redenominação, ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros cada uma, uma de cada um dos sócios.

Pelas apresentações n.os 18 e 19/20020613, averbamento 1 à ins-
crição n.º 1 � Cessação de funções dos gerentes Arlindo do rosá-
rio Pereira e Jaime José Vieira de Oliveira, por renúncia, em 16 de
Agosto de 2001.

Pela apresentação n.º 20/20020613, inscrição n.º 7 � Designação,
em 16 de Agosto de 2001, dos gerentes Arménio Custódio e Ma-
ria Helena Benites, residentes na Rua de Medancelhe, 752, 3.º di-
reito, Rio Tinto, Gondomar.

O texto actualizado do pacto social ficou depositado na pasta
respectiva

Conferida, está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000089390
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FERIC � CANALIZAÇÕES E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 56 820/
20020606; identificação de pessoa colectiva n.º 506032310; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 14/20020606.

Certifico que foi constituída, a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato que segue:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERIC � Canalizações e
Electricidade, L.da, e tem a sua sede na Rua de Cambados, 645, da
freguesia de Vila Nova da Telha, do concelho da Maia.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação que os negócios jus-
tifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a instalação de canalizações e de
climatização e instalação de electricidade, e outras instalações (não
especificados).

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito em dinheiro e integralmente realiza-
do, é de 5000,00 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Lopes Martins e Ricardo Miguel Marques Azevedo.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 25 000,00 euros, desde que assim o de-
liberem por unanimidade todos os sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial de quotas, é livre entre sócios e seus
descendentes, ficando dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência, a cessão de quotas a
estranhos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não
conforme for deliberado em assembleia geral e a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica afecta a ambos os
sócios que desde já são nomeados gerentes, ficando a sociedade
obrigada em todos os seus actos e contratos com a assinatura con-
junta de ambos;

2 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-
damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem
como celebrar contratos de locação financeira.

3 � Fica absolutamente interdito à gerência assumir em nome
da sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto e inte-
resses sociais, nomeadamente, em fianças, abonações, avales ou
letras de favor.

ARTIGO 7.º

A sociedade, por morte ou interdição, de qualquer dos sócios,
continuará com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou repre-
sentantes do falecido ou interdito, nomeando aqueles um de entre
si que a todos represente na sociedade enquanto a quota se manti-
ver em comunhão hereditária.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios, expedidas com antecedên-
cia mínima de 15 dias, devendo constar da convocatória a agenda
de trabalhos devidamente discriminada.

Está conforme.

11 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000089387

CAFÉ AMÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 40 752/
860114; identificação de pessoa colectiva n.º 501613846.

Certifico que ficou depositada na pasta respectiva, toda a docu-
mentação referente à prestação de contas da sociedade em epígrafe,
respeitante ao exercício do ano de 2001.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2002. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto de
Moura Lourenço. 1000088588

HENUP SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Maia. Matricula n.º 56 716/
20020415; identificação de pessoa colectiva n.º 506874261; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20020415.

Certifico que foi constituída, a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato que segue em anexo, bem como o relatório
do revisor oficial de contas, nos termos do artigo 28 do Código das
Sociedades Comerciais:

Contrato de Sociedade

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HENUP IV � SGPS S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Via Sá Carneiro, Zona Industrial Maia
I, Sector VIII, 219, freguesia de Gemunde, concelho da Maia, po-
dendo ser transferida, nos termos da lei, por simples deliberação do
conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, no pais ou no
estrangeiro, as delegações ou quaisquer outras formas locais de
representação que julgue convenientes.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a gestão de participações
sociais de outras sociedades como forma indirecta do exercício de
actividades económicas e as actividades acessórias e complemen-
tares desse objecto que sejam permitidas pela legislação aplicável.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
2 000 000,00 euros, dividido em 400 000 acções do valor nominal
de 5,00 euros cada uma.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas
acções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, po-
derão existir títulos de 1, 10, 100, 1000, 10 000 e 100 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por um administrador, podendo
a assinatura ser de chancela quando autorizada, enquanto não for
adoptado o sistema de desmaterialização dos títulos.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto, que pode-
rão ser remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um
prémio, se a assembleia geral assim o deliberar, devendo, sendo esse
o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.

5 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a socieda-
de fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em montante a
determinar na data em que se verificar a deliberação de emissão.

6 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou
a conversão de acções tituladas em escriturais nos termos da legis-
lação aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um accionista,
com o seu acordo e, independentemente do seu consentimento, nas
seguintes situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
das acções ou inclusão das mesmas em massa falida ou insolvente;
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b) No caso das acções nominativas serem cedidas ou transmitidas
sem o consentimento da sociedade.

2 � O conselho de administração comunicará por escrito aos
accionistas a sua intenção de amortizar as referidas acções, nos
termos aqui previstos.

3 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

4 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com
o número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ser emitidas obrigações convertíveis em acções de
categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de ac-
ções de categorias especiais.

3 � na hipótese de ser deliberado pelo conselho de administra-
ção, a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidos
no número anterior deverão existir as categorias especiais de acções
aí mencionadas.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além
das entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o caracter
oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

CAPÍTULO III
Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A sociedade é gerida por um conselho de administração, compos-
to por três, cinco, ou sete membros, eleitos em assembleia geral, os
quais designarão o presidente, caso não tenha sido já designado na-
quela assembleia.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
c) Pela assinatura de um administrador, se para intervir no acto

ou actos tiver sido designado em acta pelo conselho de adminis-
tração;

d) Pela assinatura de um mandatário, nos termos da lei.
e) Pela assinatura do administrador-delegado, ou por uma comis-

são executiva composta por um número ímpar de membros, quan-
do o houver, nos termos que lhes hajam sido conferidos, por deli-
beração da assembleia geral.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados
por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 11.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatários
obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração reunirá, nos termos da lei e,
além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros
o convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar
das respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maio-
ria dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo
o presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho por outro administrador, mediante carta, que
explicando o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida
ao presidente, mencionada na acta e arquivada.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente que serão obrigatoriamente revisores oficiais de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO IV

Assembleia Geral

ARTIGO 14.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas
com direito a voto, possuidores de acções ou títulos de subscrição

que as substituam que, até oito dias antes da realização da assembleia,
as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo
nominativas;

b) Registadas em seu nome nos livros da sociedade ou deposita-
das numa instituição de crédito, sendo ao portador;

c) Inscrito em conta de valores mobiliários escriturais, se reves-
tirem essa natureza.

2 � O depósito em instituição de crédito e a inscrição referida
na alínea c) do número anterior, tem de ser comprovados por car-
ta, emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade pelo
menos oito dias antes da data da realização da assembleia.

3 � Os accionistas e os obrigacionistas sem direito a participar
nas assembleias gerais, e que não exerçam cargos nos órgãos so-
ciais, só poderão assistir a elas se forem previamente autorizados, pelo
presidente da mesa, podendo, todavia, tal autorizar ser revogada pela
assembleia geral por maioria simples dos votos expressos.

ARTIGO 15.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascenden-
te ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicilio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos assim como
a data, ordem de trabalhos e hora da reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 16.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou o fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento
de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo de capital
imposto por lei para este efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria absoluta dos votos apurados em cada reunião, salvo quan-
do a lei ou os estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 18.º

Os membros do órgãos sociais serão remunerados ou não, con-
forme o que for deliberado pela assembleia geral

ARTIGO 19.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

2 � O mandato do revisor oficial de contas, durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.

ARTIGO 20.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de pres-
tação de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias
à formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribui-los , total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 21.º

1 � Em caso de emissão de novas acções, em virtude de aumen-
to de capital, estas só quinhoarão nos lucros a distribuir, conforme
for determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal deli-
beração, proporcionalmente ao período que medeia entre a entrega
das cautelas ou dos títulos provisórios e o encerramento do exercí-
cio social.

2 � Em caso de aumento de capital social, por incorporação de
reservas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de en-
tre as várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accio-
nista da espécie por ele detida.
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ARTIGO 22.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria re-
presentativa de três quartos do capital social.

ARTIGO 23.º

A sociedade poderá designar um secretário da sociedade e suplen-
te, nos termos e com as funções previstas no artigo 446.º A e B do
Código das Sociedades Comerciais.

Disposições transitórias

ARTIGO 24.º

Ficam já nomeados os seguintes órgãos sociais, com dispensa de
caução, para o quadriénio de 2002 a 2005:

Mesa da assembleia geral: presidente � Manuel Amorim de Oli-
veira, casado, residente na Rua do Comendador António Fernandes
da Costa, 286, Vila do Conde; secretária: Otília Maria Campos da
Costa da Silva da Costa, casada, residente na Rua do Avioso, 503,
1.º esquerdo, Santa Maria de Avioso, Maia.

Conselho de administração: presidente � José Maria de Olivei-
ra Pinho, casado, residente na Rua de Santa Luzia, 89, Canidelo,
Vila do Conde; vogal: Maria José da Silva Maia Pinho, casada,
residente na Rua de Santa Luzia, 89, Canidelo, Vila do Conde;
vogal: Nuno Miguel da Silva Maia Pinho, solteiro, maior, residen-
te na Rua de Santa Luzia, 89, Canidelo, Vila do Conde; vogal; José
Pedro da Silva Maia Pinho, casado, residente na Rua do Padre
António, 25, 7.º, da cidade da Maia; vogal: Dr.ª Helena Maria da
Silva Maia Pinho, casada, residente na Rua de Vasco da Gama, 67,
3.º, Mindelo, Vila do Conde.

Conselho fiscal efectivo: Ledo, Morgado e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, pessoa colectiva n.º 502222344,
inscrita na Câmara dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 63,
representada por Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado, revisor oficial
de contas n.º 775, contribuinte fiscal n.º 109318200, residente na
Rua de Alfredo Keil, 273, 6.º esquerdo, Porto; revisor oficial de
contas suplente: Dr. Jorge Bento Martins Ledo, revisor oficial de
contas n.º 591, contribuinte fiscal n.º 127125841, residente na Rua
Fresca n.º 263, Leça da Palmeira, Matosinhos.

ARTIGO 25.º

A administração poderá efectuar, por conta e em nome da so-
ciedade, todas as operações relativas ao objecto social, mesmo an-
tes do registo definitivo do contrato de sociedade, operações que
desde já são assumidas pela sociedade, nos termos e para efeitos
dos artigos 19.º e 40.º do Código das Sociedades Comerciais.

Relação de bens elaborada nos termos do n.º 1 do artigo 64.º do
Código do Notariado, que fica arquivada e a fazer parte integrante
da escritura lavrada aos 20 de Março de 2002, no 2.º Cartório
Notarial de Vila do Conde, exarada no livro de notas para escri-
turas diversas n.º 297, a fls. 18.

Acções

1 � 248 000 acções do valor nominal de 5,00 euros cada uma da
sociedade comercial anónima NHP � Gestão de imóveis e Patri-
mónios S. A., número de identificação de pessoa colectiva
P505985853, com sede na Via Sá Carneiro, Zona Industrial Maia
I, Sector VIII, 219, freguesia de Gemunde, concelho da Maia, com
o capital social realizado de 1 250 000,00 euros, dividido em
250 000 acções do valor nominal de 5,00 euros cada, ainda não
matriculada na conservatória respectiva mas constituída por escri-
tura celebrada neste cartório aos 16 de Março corrente, exarada no
livro de notas para escrituras diversas n.º 296-D, a fls. 50, no va-
lor atribuído de 1 240 000,00 euros;

2 � 19 951 916 acções do valor nominal de 0,01 euro cada uma
da sociedade comercial anónima HENUPMAD � Distribuição de
Madeiras S. A., número de identificação de pessoa colectiva
502842016, anteriormente denominada SUMAD � Importação e
Exportação de Madeiras S. A., com sede na referida Via Sá Car-
neiro, Zona Industrial Maia I, sector VIII, 219, freguesia de
Gemunde, concelho da Maia, com o capital social realizado de
800 000,00 euros, dividido em 80 000 000 de acções do valor no-
minal de 0,01 euro cada, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial da Maia sob o n.º 4656, e transformada em sociedade
anónima por escritura lavrada hoje, neste livro, exarada a fls. 14 no
valor atribuído de 1 000 000,00 euros.

3 � 83 333 acções do valor nominal de 1,00 euro cada uma da
sociedade comercial anónima INTERACTIVA � Sociedade Imo-
biliária S. A., número de identificação de pessoa colectiva
n.º 505459620, com sede na Praça do Bom Sucesso, 61, 12.º, sala
1207, freguesia de Massarelos, da cidade do Porto, com o capital
social realizado de 250 000,00 euros, dividido em 250 000 acções
do valor nominal de 1,00 euro cada, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto sob o número de 56 456, no valor
atribuído de 83 333,00 euros.

4 � 500 acções do valor nominal de 5,00 euros cada uma da
referida sociedade comercial anónima NHP � Gestão de Imóveis
e Patrimónios S. A., no valor atribuído de 2500,00 euros;

5 � 500 acções do valor nominal de 5,00 euros cada uma da
referida sociedade comercial anónima NHP � Gestão de Imóveis
e Patrimónios S. A., no valor atribuído de 2500,00 euros;

6 � 500 acções do valor nominal de 5,00 euros cada uma da
referida sociedade comercial anónima NHP � Gestão de Imóveis
e Patrimónios S. A., no valor atribuído de 2500,00 euros.

7 � 500 acções do valor nominal de 5,00 euros cada uma da
referida sociedade comercial anónima NHP � Gestão de Imóveis
e Patrimónios S. A., no valor atribuído de 2500,00 euros.

Relatório elaborado nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais

1 � Objectivo � Nos termos do artigo 28.º do Código das So-
ciedades Comerciais, fomos designados para proceder à elaboração
do presente relatório sobre a verificação das entradas em espécie,
no valor de 12 333 333,00 euros que parcialmente será destinado à
realização integral do capital social da sociedade a constituir deno-
minada HENUP IV � SGPS, S. A., com o cartão provisório de
pessoa colectiva n.º 505874261 que terá um capital social
2 000 000,00 euros pelos accionistas infra descritos.

2 � Descrição dos bens e identificação do titular dos bens
(alínea a do n.º 3 do artigo 28.º do Código das Sociedades Comer-
ciais)

As entradas a que se refere o presente relatório, através das quais
será realizado o capital social da sociedade acima referenciada, são
as acções conforme descritas no quadro seguinte:

Accionista Número Sociedade Valor Euros
de acções

José Maria de Oliveira Pinto 248 000 NHP 1 240 000
19 951 916 Henupmad 1 000 000

83 333 Interactiva 83 333
Maria José da Silva Maia Pinho 500 NHP 2500
Helena Maria da Silva Maia Pinho 500 NHP 2500
Nuno Miguel da Silva Maia Pinho 500 NHP 2500
José Pedro da Silva Maia Pinho 500 NHP 2500

Total ......................................... 2 333 333

NHP � Gestão de Imóveis e Patrimónios, S. A.
HENUPMAD � Distribuição de Madeiras, S. A.
INTERACTIVA � Sociedade Imobiliária, S. A.

3 � Avaliação dos bens � O critério de avaliação utilizado para
a valorização das entradas em espécie para realização do capital
social da sociedade HENUP IV � SGPS, S. A., é no que diz res-
peito às acções detidas pelo accionista José Maria Oliveira Pinho
na sociedade HENUPRAD � Distribuição de Madeiras, S. A., o
valor económico atribuído às acções no relatório de avaliação da
Deloitte & touche, L.da, empresa independente e de renome inter-
nacional.

O método utilizado na avaliação foi o Discounted Free-Cash
Flows e foi atribuído o valor, relativo às ditas entradas de bens em
espécie, de 1 000 000,00 euros à participação por si detida na so-
ciedade acima mencionada.

Todas as demais entradas em espécie foram consideradas pelo seu
valor nominal, respeitando o princípio do custo histórico, previsto
no Plano Oficial de Contabilidade (POC).

4 � Parecer � Em face do trabalho realizado, descrito nos pa-
rágrafos precedentes, é nossa convicção que o montante das entra-
das em espécie objecto deste relatório, referidas no parágrafo 2,
atinge o valor total de 2 333 333,00 euros referente à entrada em
espécie a realizar pelos aludidos accionistas, nos termos referidos
no mesmo § 2.º, sendo que, o montante de 2 000 000,00 euros será
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adstrito ao capital social da sociedade a constituir HENUP IV �
SGPS, S. A., ficando o restante, no montante de 333 333,00 euros,
a título de créditos do accionista José Maria de Oliveira Pinho.

Braga, 20 de Março de 2001.
Joaquim Guimarães, Manuela Malheiro e J. C. Faria Sociedade

de Revisor Oficial de Contas.
Representada por José Carlos Nogueira Faria e Matos, revisor

oficial de contas n.º 1034.

Está conforme.

17 de Abril de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000069804

PAREDES

CARLOS COELHO � CLÍNICA DE ORTODONTIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2845/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 506192725; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020614.

Certifico que Carlos Manuel Leal Moreira Coelho, divorciado
constituiu a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Coelho � Clínica de
Ortodontia, Unipessoal, L.da, com número de identificação de pes-
soa colectivo provisório 506192725, tem a sua sede na Estrada
Nacional 209, 3434, 2.º esquerdo, freguesia de Lordelo, Paredes.

§ único. Por simples decisão social exarada em acta, a gerência
da sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, fi-
liais ou outra forma de representação.

2.º

O objecto social consiste na prática clínica de actividades médi-
co dentárias.(CAE 85130).

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000,00 euros, correspondente à subscrição do capital pertencen-
te ao sócio único, Carlos Manuel Leal Moreira Coelho.

§ único. Nesta data, o sócio único, realizou 50% da sua entrada
em dinheiro, diferindo a realização do restante valor da sua entra-
da pelo o prazo de um ano a constar desta data.

4.º

A gerência social é confiada ao sócio único Carlos Manuel Leal
Moreira Coelho ou, a gerente por si designado em decisão social,
nela podendo de igual modo fixar as respectivas remunerações.

1 � Para validamente vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos é necessária e suficiente a assinatura do gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, res-

cindir ou alterar contratos e celebrar contratos de locação financeira.
b) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
c) Comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a

sociedade e proceder aos respectivos registos.

5.º

O sócio único poderá celebrar contratos com a sociedade, desde
que os mesmos obedeçam e respeitem os pressupostos legais exi-
gidos no artigo 270-F, do Código das Sociedades Comerciais, sob
pena de nulidade e consequente responsabilidade ilimitada do só-
cio por todas as dívidas sociais.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000089171

EXPOLORD � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2846/
020614; identificação de pessoa colectiva n.º 505851482; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/020614.

Certifico que entre Eduardo da Costa Martins, casado com Clarinda
Ramos Pereira, em comunhão de adquiridos; António da Costa
Martins, casado com Maria do Carmo Leão Vilar, em comunhão de
adquiridos; Miguel Ribeiro da Silva, casado com Luzia da Costa
Martins, em comunhão de adquiridos; António da Costa Campas,
casado com Maria de Lurdes da Costa Martins Campas, em comu-
nhão de adquiridos; e António Neto Coelho, casado com Carolina
da Costa Martins Coelho, em comunhão de adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma EXPOLORD � Móveis e
Decorações, L.da, tem a sua sede no Edifício Teles, Estrada Nacio-
nal 209, 4675, Lordelo, Paredes.

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.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na comercialização de todos os tipos e
estilos de mobiliários, bem como artigos e decorações diversas para
o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
25 000,00 euros e encontra-se dividido em cinco quotas iguais de
5000,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � poderão ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital, conforme deliberação em assembleia geral, até ao limite de
300 000,00 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, é confiada a uma ou mais pessoas, só-
cios ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral,
tomada por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua
designação, destituição e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no número anterior ficam desde já
designados gerentes todos os sócios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obrigató-
ria a intervenção do gerente Eduardo da Costa Martins.

4 � em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis da e para a

sociedade e proceder aos registos necessários;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos, bem como celebrar
contratos de leasing.

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de proceder à amortização de qualquer
quota nos seguinte casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de arresto, penhora e arrolamento;
c) Quando por qualquer motivo a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

ARTIGO 7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Armindo Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000089172

ASCENSEL � MONTAGEM DE ELEVADORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2840/
020611; identificação de pessoa colectiva n.º 506119130; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020611.
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Certifico que por António Rodrigues Moreira, casado com Maria
Rosária Martins da Rocha, em comunhão de adquiridos, foi constitu-
ída a sociedade em epígrafe que se rege pelo teor do seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ASCENSEL � Montagem de
Elevadores, Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar do Outeiro, da freguesia de Recarei,
concelho de Paredes.

ARTIGO 2.º

o seu objecto consiste em montagem de ascensores, montacargas
e escadas rolantes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, pertencente na totalidade ao único sócio António
Rodrigues Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
da ou não, fica afecta ao sócio António Rodrigues Moreira, que
desde já é nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do gerente.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 1000089174

PINTO LOPES � IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2841/
020613; identificação de pessoa colectiva n.º 505995530; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/020613.

Certifico que entre Joaquim Manuel Bismark Pinto Lopes, casa-
do com Alzira da Conceição Ferreira de Almeida Pinto Lopes, em
comunhão de adquiridos; Rui Manuel de Almeida Bismark Pinto
Lopes; Nuno Miguel de Almeida Bismark Pinto Lopes, e Cristina
Isabel de Almeida Bismark Pinto Lopes, solteiros, maiores, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a denominação Pinto Lopes � Imó-
veis, L.da, e tem a sua sede na Avenida de António Pinto Lopes,
freguesia de Cete, concelho de Paredes.

b) Por deliberação da gerência, pode a sociedade transferir a sede
para qualquer outro local permitido por lei, bem como criar e man-
ter em qualquer ponto do território nacional, ou fora dele, delega-
ções ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

a) O objecto social consiste na promoção imobiliária, compra,
venda e compra para revenda de bens imóveis, arrendamento e
administração de imóveis, promoção de actividades de arquitectura,
engenharia e técnicas. Construção de edifícios;

b) A sociedade pode, acessoriamente, explorar os serviços e efec-
tuar as operações civis e comerciais, industriais e financeiras rela-
cionadas, directa ou indirectamente, no todo ou em parte, com o seu
objecto ou que sejam susceptíveis de facilitar ou favorecer a sua
realização;

c) Na prossecução do seu objectivo, a sociedade poderá partici-
par no capital de outras sociedades constituídas ou a constituir, seja
qual for o seu objecto e mesmo que regidas por leis especiais, bem
como associar-se, sob qualquer outra forma, com quaisquer entida-
des singulares ou colectivas, nomeadamente para formar agrupa-
mentos complementares de empresas, consórcios e associações em
participações ou outro tipo de exercício de actividade económica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000,00 euros e encontra-se dividido em quatro quotas sendo
uma de 3500,00 euros, pertencente ao sócio Joaquim Manuel
Bismarck Pinto Lopes, e três quotas iguais de 500,00 euros cada, e

pertencendo uma a cada um dos sócios, Rui Manuel de Almeida
Bismarck Pinto Lopes, Cristina Isabel de Almeida Bismarck Pinto
Lopes e Nuno Miguel de Almeida Bismarck Pinto Lopes.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer, bem como prestações suplementares, por uma ou mais vezes,
até ao montante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora
dele é remunerada ou não conforme for deliberado em assembleia
geral, pertence aos quatro sócios desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um só gerente em que tenham sido delega-

dos poderes para o fazer;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos, nos termos dos

correspondentes mandatos.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, vender e permutar veículos automóveis e quaisquer

bens móveis ou imóveis para e da sociedade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como alterar contratos de arrendamento;
c) Adquirir por trepasse qualquer estabelecimento comercial ou

industrial;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

A cessão ou transmissão de quotas, total ou parcial, é livre entre
os sócios, ficando desde já dispensada a autorização especial da
sociedade para as divisões por ventura para tanto necessárias, po-
rém quando a favor de estranhos, carece do consentimento dos
sócios não cedentes, ficando reservado o direito de preferência pri-
meiro para a sociedade e depois para os sócios.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Por falência do sócio ou se a quota for penhorada ou arrestada ou

quando, por qualquer motivo, se deva proceder à sua venda judicial;
c) Quando a quota cedida ou transmitida a estranhos sem o

consentimento devido pelo artigo 6.º;
d) Quando o sócio, se gerente, for exonerado da gerência com

justa causa;
e) Quando o crédito, interesse ou bom nome da sociedade forem

ofendidos ou comprometido pelo titular da quota;
f) Quando, por divórcio ou por separação de bens de qualquer

sócio, a respectiva quota não fique a pertencer na sua totalidade ao
seu titular inicial;

g) Por falecimento, interdição ou inabilitação do sócio seu titu-
lar.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja condições
nem prazos especiais, serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, com pelo menos 15 dias de antecedência, dis-
pensado-se esta formalidade para os sócios que assinem as
convocatórias.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 1000089176

PIZZARIA BRASIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2842/
020613; identificação de pessoa colectiva n.º 506185702; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/020613.

Certifico que entre Manuel da Rocha Vieira Pinto, casado com
Ema Ângela Schelb Vieira, em comunhão geral, Ézio Gonçalves
Moreira, solteiro, maior, Otoniel Gonçalves Moreira, solteiro, maior,
Érico Barreto de Souza Moreira, solteiro, maior, Djanilson
Evangelista do Nascimento, solteiro, maior, Jeferson Moreira Alves,
solteiro, maior, José dos Santos Teixeira, solteiro, maior, José Cam-
pos dos Santos, casado com Zizete Martins Pereira, em comunhão
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geral, e Sérgio de Jesus Dantas, solteiro, maior, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pizzaria Brasil, L.da, tem a sua
sede na Rua da Estrebuela, 126, Castelões de Cepeda, Paredes;

2 �A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar,
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste na actividade de venda de pizzas con-
feccionadas em forno de lenha e fornecimento ao domicílio.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000,00 euros e está dividido em nove quotas, sendo duas quo-
tas iguais de 8000,00 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Manuel da Rocha Vieira Pinto e Ézio Gonçalves Moreira,
uma de 1285,74 euros, pertencente ao sócio, Otoniel Gonçalves
Moreira e seis quotas iguais de 1285,71 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios, Érico Barreto de Souza Moreira,
Djanilson Evangelista do Nascimento, Jeferson Moreira Alves, José
dos Santos Teixeira, José Campos dos Santos e Sérgio de Jesus
Dantas.

2 � Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser-lhes
exigidas prestações suplementares de capital, por uma ou mais ve-
zes, até ao limite de duas vezes o valor nominal da respectiva quota.

4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme deliberação da assembleia geral, tomada
por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua desig-
nação e a fixação das respectivas remunerações.

2 � Não obstante o disposto no número um, ficam desde já
nomeados gerentes os sócios, Manuel da Rocha Vieira Pinto e Ézio
Gonçalves Moreira.

3 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a intervenção de dois gerentes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerência:
a) Comprar, trocar ou vender quaisquer viaturas para e da so-

ciedade e quaisquer outros bens móveis ou imóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e

rescindir ou alterar os respectivos contratos, bem como celebrar
contratos de leasing;

c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.
5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em letras de favor, fianças, abonações e mais actos ou contratos
alheios à sociedade.

5.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular.
2 � O pagamento devido pela amortização será efectuado no

prazo de 18 meses em três prestações semestrais.

6.º

1 � A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consen-
timento da sociedade, ficando, porém, reservado aos sócios não
cedentes o direito de preferência.

2 � O cedente deverá comunicar, por carta registada, à socie-
dade e aos outros sócios as condições da cessão e a quem, deven-
do os interessados exercer o direito de preferência respondendo no
prazo de 90 dias após a recepção da carta.

7.º

Os lucros apurados em cada exercício, terão a aplicação que for
deliberada por simples maioria, em assembleia geral.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 1000089177

ALDEAMENTO REAL � SOCIEDADE LOGÍSTICA
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula
n.º 2526/010903; identificação de pessoa colectiva
n.º 505707454; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 3/020613.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
designação como vogal do conselho de administração Maria de
Lurdes Marques Cardoso.

Data da deliberação: 11 de Junho de 2002.

Está conforme.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Arminda Nogueira
Ribeiro Freire de Sousa. 1000089180

PORTO � 1.A SECÇÃO

BELA LUVA � CONFECÇÃO DE LUVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.a Secção. Ma-
trícula n.º 43 756; identificação de pessoa colectiva
n.º 501819282; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 102 e 104/20011218;
pasta: 15 686.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo: Cessação de funções de gerente Maria da Conceição Lopes
de Carvalho; renúncia; data: 15 de Novembro de 2001.

Mais certifico que foi aumentado o capital com 552 410$ em
dinheiro, subscrito quanto a 551 446$ pelo sócio António Ferreira
e 964$ pelo sócio António Manuel.

Mais certifico que após redenominação foram alterados os arti-
gos 3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor no-
minal de 3000,00 euros, pertencente ao sócio António Ferreira
Correia e outra do valor nominal de 2000,00 euros, pertencente ao
sócio António Manuel Carvalho Correia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio António Ferreira
Correia, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

§ único. Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis, inclu-

sive viaturas automóveis;
b) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer bens imóveis; e
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-

ciais.

O pacto actualizado na sua redacção actualizada foi arquivada na
respectiva pasta.

É o que cumpre certificar.

25 de Março de 2002. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
1000062413

PORTO � 2.A SECÇÃO

MOTA-ENGIL INTERNACIONAL, COMÉRCIO INTERNACIONAL
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 57 026/020524; identificação de pessoa colectiva
n.º 506040640; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
020524; pasta n.º 24 742.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo do contrato de sociedade, cujos artigos se seguem:

Contrato Social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOTA-ENGIL, Internacional,
Comércio Internacional e Serviços, S. A. e tem sede na Rua do
Rego Lameiro, 38, na freguesia de Campanhã, concelho do Porto.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sede social poderá ser deslocada para qualquer outro local dentro
do mesmo concelho ou em concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá ainda, também por simples deliberação
do conselho de administração, criar e encerrar agências, filiais,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas de representação,
tanto no pais como no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício, directo ou através da
participação no capital de outras sociedades, das seguintes activi-
dades:

a) Comércio internacional;
b) Prestação de serviços técnicos comerciais e de gestão;
c) Indústria da construção civil e obras públicas e actividades

complementares ou afins, designadamente, a exploração, comercia-
lização e locação de equipamentos de construção civil;

d) Prestação de serviços de saneamento básico, de recolha, trans-
portes e tratamento de todo o tipo de resíduos sólidos, líquidos ou
orgânicos, com ou sem aproveitamento energético, e bem assim
qualquer outra prestação de serviços de natureza urbana e a respec-
tiva exploração, manutenção e conservação que, tal como as acti-
vidades previstas na alínea c), poderá ser prosseguida através da
concessão, subconcessão, autorização ou licença administrativa ou
por qualquer outra forma;

e) Promoção, construção e venda ou exploração por conta pró-
pria de empreendimentos imobiliários ou turísticos, e bem assim a
urbanização, loteamento e venda de terrenos para construção;

f) Compra de prédios para revenda.

ARTIGO 3.º

A sociedade durará por prazo indeterminado.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em sociedades
de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou diferente
do referido no artigo 2.º, em sociedades reguladas por leis especiais
e em sociedades de responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode ainda associar-se com outras pessoas jurídicas
para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos com-
plementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, consórcio e associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 6.º

1 � O capital social, integralmente realizado é de 100 000,00 euros,
representado por 100 000 acções ordinárias com o valor nominal uni-
tário de 1,00 euro.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador conforme as
exigências da lei, e reciprocamente convertíveis, nos termos legais.

3 � As acções podem ser tituladas ou escriturais e reciprocamen-
te convertíveis nos termos e dentro dos limites estabelecidos na lei.

4 � Quando tituladas, as acções são representadas por títulos de
1, 5, 10, 20, 50, 100, 1000, 5000, 10 000, ou múltiplos de
10 000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções, definitivos ou provi-
sórios, serão autenticados com o selo branco da sociedade e assi-
nados por dois administradores, podendo as assinaturas ser de chan-
cela.

6 � Serão suportados pelos accionistas os custos respeitantes ao
desdobramento e consolidação de títulos, à conversão de acções
nominativas em acções ao portador e vice-versa, ao registo e trans-

missão de acções, e à conversão de acções tituladas em escriturais
ou desta naquelas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto ou
remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
devendo a assembleia geral, sendo esse o caso, definir o método
de cálculo do eventual prémio de remição.

2 � No caso de incumprimento da obrigação de remição, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar os titulares, em
montante a determinar na deliberação de emissão.

3 � A sociedade pode igualmente converter acções ordinárias em
acções preferenciais sem voto, e estas em acções ordinárias, com
observância das disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, in-
cluindo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subs-
crição de acções, nos termos legais e nas condições que para o
efeito forem estabelecidas por deliberação da assembleia geral ou,
com prévia autorização específica desta, pelo conselho de adminis-
tração.

2 � Poderão ainda, com observância do disposto no número
anterior, ser emitidas obrigações convertíveis em acções de catego-
rias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções de
categorias especiais.

3 � Na hipótese de, nos termos do n.º 1, vir a ser objecto de
deliberação do conselho de administração a emissão de um qual-
quer dos tipos de obrigações referidas no n.º 2, deverão existir já
as categorias especiais de acções ai mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as
necessárias adaptações, o disposto nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 6.º

CAPÍTULO III
Administração

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, accionistas ou não, com o mínimo de três e o
máximo de sete.

2 � A assembleia fixará o número de administradores dentro dos
limites estabelecidos no número anterior, e procederá a designação,
de entre os administradores eleitos, do presidente e do vice-presi-
dente. Só haverá lugar à designação do vice-presidente se o conse-
lho de administração tiver no mínimo cinco membros.

3 � Os membros do conselho de administração caucionarão o
seu cargo pelo montante que a assembleia geral estabelecer, não
inferior ao mínimo legalmente estabelecido e por qualquer das for-
mas permitidas.

4 � Os administradores poderão substituir a caução fixada nos
termos do número anterior por contrato de seguro a favor da so-
ciedade, suportando esta os encargos respectivos relativamente à
parte da indemnização que exceda a caução mínima prevista na lei.

ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração reunirá sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por dois outros administradores, deven-
do as deliberações tomadas constar de acta assinada por todos os
que tenham participado na reunião.

2 � O conselho de administração não pode deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos emiti-
dos, tendo, em caso de empate, o presidente, ou quem o substitua
na reunião, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta dirigida ao presi-
dente, indicando o dia e hora da reunião a que se destina, e que deve-
rá ser expressamente mencionada na respectiva acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho de administração.

ARTIGO 11.º

1 � Cabem ao concelho de administração os mais amplos po-
deres de gestão e representação das sociedade e, em geral, a reali-
zação de todos os actos de administração necessários à execução
do objecto social.

2 � Cabe especialmente ao conselho de administração, para além
de tudo o mais que se estabeleça noutras disposições do presente
contrato e na legislação aplicável, deliberar sobre:

a) A aprovação dos planos de actividade e orçamentos da em-
presa;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 181 � 7 de Agosto de 2002 16 852-(91)

b) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de bens
móveis;

c) A aquisição, locação financeira, alienação e oneração de bens
imóveis;

d) A locação de quaisquer bens, móveis e imóveis, pela socie-
dade, quer como locadora, quer como locatária;

e) A constituição ou aquisição de participações em quaisquer
sociedades e agrupamentos complementares de empresas ou outras
modalidades de associação, nos termos dos artigos 4.º e 5.º do con-
trato social;

f) A aquisição ou alienação de quaisquer estabelecimentos me-
diante trespasse;

g) A contracção de empréstimos e a obtenção de garantias nos
mercados financeiros;

h) A aplicação dos fundos disponíveis da sociedade conforme o
interesse e as conveniências desta;

i) A constituição de mandatários da sociedade para a prática de
determinados actos, com definição da extensão dos poderes ineren-
tes aos respectivos mandatos.

3 � Compete ainda ao conselho de administração representar a
sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, propor e fazer
seguir acções judiciais, confessá-las e nelas transigir ou desistir da
instância ou do pedido, bem como comprometer-se em arbitragens.

ARTIGO 12.º

1 � O conselho de administração poderá delegar em um ou mais
dos seus membros, ou numa comissão executiva constituída por um
número ímpar de administradores, a gestão corrente da sociedade
ou da parte dos negócios sociais que entenda dever atribuir-lhes,
mas, em qualquer caso, sem prejuízo da competência do conselho
para tomar resoluções sobre os assuntos que dessa delegações são
objecto.

2 � Competirá ao conselho de administração fixar, com obser-
vância das disposições legais aplicáveis, os limites da delegação e,
no caso de criar uma comissão executiva, estabelecer, bem como,
sempre que o entenda conveniente, alterar, a sua composição, a
repartição de funções entre os respectivos membros e o seu modo
de funcionamento.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário da

sociedade, no exercício do respectivo mandato;
c) Pela assinatura de um administrador, se, para intervir no acto

ou actos, lhe tiverem sido expressamente delegados os necessários
poderes pelo conselho de administração.

d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do
respectivo mandato;

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por mandatário devidamente autorizado.

CAPÍTULO IV

Fiscalização

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal
único, com as funções que resultam da legislação aplicável e do
presente contrato social.

2 � Compete à assembleia geral eleger o fiscal único, bem como
o respectivo suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de con-
tas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO V

Assembleia Geral

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto possuidores de acções que, desde, pelo menos, 10 dias
antes da data da reunião da assembleia.

a) Tenham sido registadas em seu nome em conta aberta junto
da própria sociedade, quando a lei o permita, ou de outras de enti-
dades autorizadas para o efeito, se forem escriturais;

b) Se encontrem, consoante a sua natureza e regime, averbadas
em seu nome nos registos da sociedade ou depositadas em seu nome
junto desta ou de outra entidade legalmente autorizada para o efei-
to, se forem tituladas.

2 � O registo em conta de valores mobiliários escriturais e o
depósito referidos no número anterior, quando não hajam sido fei-

tos na própria sociedade, terão de ser comprovados mediante certifi-
cado emitido pela entidade em que foram efectuados a que dê entrada
na sociedade até, pelo menos, oito dias antes da data fixada par a
reunião da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto não poderão assistir às
reuniões da assembleia geral, salvo nos casos e condições do nú-
mero três do artigo 17.º

4 � Os titulares de acções preferencias sem voto e os
obrigacionistas só podem assistir às reuniões da assembleia geral
através dos seus representantes comuns, designados nos termos,
respectivamente, do artigo 343.º e dos artigos 357.º e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 16.º

1 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resulte da divisão por 100 do número das acções que possuam,
sem qualquer limite.

2 � As acções em mora não têm direito de voto.
3 � As votações serão feitas pelo modo designado pelo presi-

dente da mesa da assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge, por
um ascendente ou descendente, por um administrador da sociedade
ou por outro accionista.

2 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa para o efeito designada pela respectiva adminis-
tração ou direcção.

3 � Os accionistas que não possuírem o número de acções ne-
cessário para terem direito a voto poderão agrupar-se por forma a
perfazê-lo, devendo designar por acordo um só de entre eles para
os representar na assembleia geral.

4 � Todas as representações previstas nos números anteriores
deverão ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral
por carta, com a assinatura do mandante reconhecida notarialmente
ou autenticada pela própria sociedade, entregue na sede social ate oito
dias antes da data fixada para a assembleia, e que, especificando a
reunião a que respeita, pela indicação da data, hora e local em que
se realize e da respectiva ordem de trabalhos, confira inequivocamen-
te o mandato ao representante, com a adequada identificação deste
último.

ARTIGO 18.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples dos
votos emitidos na assembleia, salvo quando a lei ou o presente
contrato dispuserem diferentemente.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados ac-
cionistas que detenham acções correspondentes a mais de 50% do
capital social.

ARTIGO 19.º

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente,
um vice-presidente e um secretário, que poderão ser ou não accio-
nistas.

2 � Compete ao presidente convocar as assembleias gerais, di-
rigir as suas reuniões e praticar e exercer todos os demais actos e
competências resultantes da lei, deste contrato social ou de delibe-
ração dos accionistas.

3 � Compete ao vice-presidente substituir o presidente em caso
de ausência ou impedimento deste.

4 � Ao secretário incumbe, além de coadjuvar o presidente, tra-
tar de toda a escrituração e expediente relativos à assembleia.

CAPÍTULO VI

Comissão de vencimentos

ARTIGO 20.º

1 � As remunerações dos administradores e dos membros dos
restantes órgãos sociais serão fixados por uma comissão de venci-
mentos composta por três membros, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral que designa os corpos sociais é a mes-
ma que elegerá a comissão de vencimentos.

3 � As remunerações do conselho de administração podem ser
constituídas por um parte fixa e por outra variável, traduzida esta
última numa participação que não exceda os 5% dos lucros do
exercício, nos termos da lei.
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ARTIGO 21.º

A decisão de atribuir qualquer tipo de retribuição a administrador
cessante competirá à assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 22.º

O mandato dos membros dos órgãos sociais durará quatro anos,
sendo permitida a sua reeleição uma e mais vezes.

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros do exercício, depois de deduzidas as importâncias

necessárias para a formação ou reconstituição da reserva legal, se-
rão destinados aos fins que a assembleia geral deliberar por sim-
ples maioria dos votos emitidos.

3 � A assembleia geral poderá, ainda, fixar uma percentagem de
lucros a ser distribuída pelos colaboradores da empresa, competin-
do ao conselho de administração estabelecer os critérios dessa dis-
tribuição.

4 � Poderá ser constituída uma reserva para estabilização dos
dividendos até ao limite que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração, ouvido o fiscal único, poderá
resolver distribuir aos accionistas lucros ou reservas no decurso de
um exercício, nos termos previstos na lei.

2 � No caso de emissão de novas acções em virtude de aumen-
to de capital em dinheiro, aquelas só quinhoarão nos lucros do
exercício social em que o aumento se verificar nos termos que para
o efeito se tenham estabelecido na deliberação da assembleia geral
relativa a esse aumento, ou, se nada houver sido estabelecido, pro-
porcionalmente ao tempo que mediar entre o último dia do perío-
do de subscrição das acções e o encerramento do exercício em
causa.

ARTIGO 25.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reser-
vas, a emissão de novas acções respeitará a proporção de entre as
várias categorias existentes sendo, pois, atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

ARTIGO 26.º

1 � Poderão ser exigidas aos accionistas, na proporção da res-
pectiva participação no capital ou noutra proporção que venha a ser
fixada pela assembleia geral, prestações acessórias pecuniárias as
quais serão efectuadas onerosa ou gratuitamente.

2 � A exigibilidade das prestações previstas no número anterior,
dependerá da deliberação da assembleia geral, que fixará o mon-
tante exigível, a proporcionalidade das mesmas, a respectiva remu-
neração quando a ela sujeitas e o prazo da prestação, o qual não
poderá ser inferior a 30 dias a contar da comunicação aos accio-
nistas.

3 � Poderão ser exigidas prestações suplementares aos accionis-
tas até ao montante global de 10 000 000,00 euros.

ARTIGO 27.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.
2 � É da exclusiva competência da assembleia geral extraordi-

nária que for convocada para se ocupar da dissolução e liquidação
da sociedade, nomear os liquidatários e estabelecer os procedimen-
tos a adoptar, nos termos da legislação em vigor.

ARTIGO 28.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas.

Que, ficam desde já nomeados, com dispensa de caução, os ór-
gãos sociais para o quadriénio de 2002/2005, com a seguinte com-
posição:

Conselho de administração: presidente: Eng.º Arnaldo José Nunes
da Costa Figueiredo, casado, residente na Rua do Arquitecto Viana
de Lima, 260, Foz do Douro, Porto; vice-presidente: Engenheiro
Manuel Maria Coelho de Sousa Ribeiro, casado, residente na Ave-
nida do Marechal Gomes da Costa, 418, Porto; vogais: Eng.º
Augusto José de Melo Faria de Barros, casado, residente na Rua de

Duarte Barbosa, 407, habitação 2.4, Porto; Eng.º José Luís Taveira
Ribeiro Pinto, casado, residente na Rua de Jerónimo Mendonça,
115, Porto; e Eng.º António Manuel Oliveira Soares de Castro,
casado, residente na Praça da Cidade São Salvador, 286, 9.º A,
Matosinhos.

Fiscal único efectivo: António Magalhães & Carlos Santos, socie-
dade de revisores oficiais de contas, com sede na Rua do Campo Ale-
gre, 606, 2.º, salas 201/203, Porto, sociedade de revisores oficiais de
contas n.º 53, número de identificação de pessoa colectiva 502138394,
representada por Dr. Carlos Alberto Freitas dos Santos, revisor ofici-
al de contas n.º 177, casado, com domicílio profissional na morada
atrás indicada; suplente: Dr. José Rodrigues de Jesus, revisor oficial de
contas, n.º 201, casado, residente na Rua do Arquitecto Marques da
Silva, 285, 3.º, Porto.

Secretário da sociedade: Dr. João Paulo de Brito Sítima Aman-
te, solteiro, maior, residente na Rua de 9 de Julho, 52, 2.º C, Por-
to; secretário suplente: Dra. Patrícia Maria Fernandes dos Santos,
solteira, maior, residente na Rua da Aldeia, 440, Gens, Gondomar.

Está conforme.

31 de Maio de 2002. � A Primeira-Ajudante, Maria Goretti
Correia Varajão Areal Rothes. 1000091787

PÓVOA DE VARZIM

GIMOCEN � COMÉRCIO, SERVIÇOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2037/970122; identificação de pessoa colectiva
n.º 503897124; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
19032002.

Certifico que depositada acta, da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 5 000 000$ para
10 024 100$, mediante o reforço de 5 024 100, subscrito em dinhei-
ro e em consequência, foi alterado o artigo 4.º do contrato social,
cuja redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado é de
50 000,00 euros, dividido em 5 000 acções com o valor nominal de
10,00 euros cada.

o texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

23 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089894

MUNDO DE EMOÇÕES � ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 3042/20020327; identificação de pessoa colectiva
n.º P505958368; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/27032002.

Certifico que entre Carlos Manuel Carvalho Pereira e Virgílio Bar-
ros Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma Mundo de Emoções �
Espectáculos, L.da

2 � A sede social é na freguesia e concelho da Póvoa de Varzim,
Praceta do Dr. Joaquim Graça, 40, 3.º sul.

3 �Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, su-
cursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na produção de espectáculos
recreativos, culturais e actividades conexas. Gestão de salas e par-
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ques de espectáculo e aluguer de equipamentos, publicidade, apresen-
tação de eventos. Editora, edição discográfica e distribuição. Publica-
ções artísticas e audiovisuais.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação dos sócios, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferen-
te, associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a
quaisquer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcio ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado e
corresponde a soma de duas quotas, uma de 4500,00 euros do só-
cio Carlos Manuel Carvalho Pereira e outra de 500,00 euros do
sócio Virgílio Barros Pereira.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderão ser exigidas aos sócios, e na proporção das suas
quotas, prestações suplementares de capital até ao limite máximo
correspondente a cinco vezes o seu capital social.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, cujos ju-
ros e termos de reembolso serão fixados em assembleia geral.

3 � A exigibilidade de prestações suplementares depende de
deliberação dos sócios tomada por maioria simples dos votos cor-
respondentes ao capital social, que fixará igualmente o montante
tornado exigível e o prazo de prestação.

ARTIGO 6.º

Divisão e cessão de quotas

1 � Em caso de cessão de quotas a terceiros será necessário o
consentimento prévio da sociedade, sendo que fica reservado a esta
o direito de preferência na suas aquisição.

2 � Na falta de consentimento, a sociedade obriga-se a adquirir
ou aromatizar tal quota pelo do ultimo balanço aprovado, acresci-
do da quota parte correspondente aos fundos de reserva.

3 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de
qualquer sócio, continuando com os sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido ou representante do interdito, devendo os
sócios titulares de qualquer quota nomear um de entre si que a to-
dos represente na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos e por
deliberação, por maioria simples, da assembleia geral da sociedade:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por morte ou interdição do respectivo titular;
c) Em caso de arresto, penhora, ou outra forma de apreensão

judicial, e ainda no caso de falência ou insolvência do respectivo
titular;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de
bens de qualquer sócio, a respectiva quota lhe não fique a perten-
cer por inteiro;

e) Por recusa do consentimento da sociedade em pretendida ces-
são de quotas a favor de estranhos.

2 � A amortização de quotas terá como contrapartida o valor
resultante do último balanço aprovado e parte correspondente aos
fundos de reserva, salvo o preceituado em disposições legais im-
perativas.

3 � O pagamento da contrapartida da amortização poderá ser
fraccionado em quatro prestações semestrais e iguais, salvo o pre-
ceituado em disposições legais imperativas.

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente serão exercidas pelos gerentes que
forem nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remu-
neração, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou
de um procurador com poderes bastantes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao número anterior, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente

do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade.

ARTIGO 9.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os
imperativos legais quando a constituição do fundo de reserva legal,
serão aplicados conforme for deliberado, por maioria simples, pela
assembleia geral.

ARTIGO 10.º

Assembleias gerais

O sócio, ou sócios, impedido de comparecer à assembleia geral,
poderá fazer-se representar por outro sócio ou pessoa estranha à
sociedade, mediante simples carta, por ela assinada, dirigida a so-
ciedade, identificando o representante.

Foi nomeado gerente, em 19 de Fevereiro de 2002, o sócio Carlos
Manuel Carvalho Pereira.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089892

SATEXPERT � ANTENA PARABÓLICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 3043/20020327; identificação de pessoa colectiva
n.º P506004490; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 30/27032002.

Certifico que Markus Giminski constituíu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade adopta a firma SATEXPERT � Antenas Pa-
rabólicas, Unipessoal, L.da

2 � A sede social é no concelho da Póvoa de Varzim, freguesia
de Baltazar, na Travessa do Padre Alexandre Lopes da Silva, 142.

3 �Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
assim como estabelecer, transferir ou encerrar agências, filiais, su-
cursais, delegações ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade consiste na instalação, manutenção e re-
paração de antenas parabólicas, comércio e assistência técnica de
aparelhos de rádio, televisão, equipamentos electrónicos e similares.

ARTIGO 3.º

Participação e associação

Mediante deliberação do sócio, a sociedade pode participar no
capital de outras sociedades, ainda que com objecto social diferente,
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, associações em
participação ou consórcio ou entidades de natureza semelhante.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social é de 5000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e pertence ao sócio Markus Giminski.
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ARTIGO 5.º

Prestações suplementares de capital e suprimentos

1 � Poderá ser deliberada a exigência d prestações suplementares
de capital, e até ao limite máximo correspondente ao décuplo do seu
capital social, devendo para o efeito ser fixado o montante exigível
e o prazo de prestação.

2 � O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, cujos juros
e termos de reembolso, deverão ser fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Morte ou interdição do sócio

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição do sócio,
continuando com os seus herdeiros ou representante, devendo os
contitulares da quota nomear um de entre si que a todos represen-
te na sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente será exercida pelos gerentes que
forem nomeados em assembleia geral, os quais têm ou não remu-
neração, conforme deliberado pelos sócios.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente só-
cio único, Markus Giminski ou, então, de dois outros gerentes em
conjunto.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, mas com inteira
obediência ao n. 2 do presente artigo, a gerência poderá:

a) Confessar, desistir e transigir em juízo, bem como comprome-
ter-se em árbitros;

b) Dar e tomar de trespasse;
c) Celebrar e terminar contratos de arrendamento, independente

do prazo;
d) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-

mentos;
e) Adquirir bens móveis e imóveis e aliená-los, permutá-los ou

obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se trate da
constituição de garantias reais;

f) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade.

ARTIGO 8.º

Lucros

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, observados os
imperativos legais quanto a constituição do fundo de reserva legal,
serão aplicados conforme for deliberado pelo sócio único.

ARTIGO 9.º

Decisões do sócio

Devem ser consignadas em acta as decisões do sócio único rela-
tivamente a todos os actos para os quais, nas sociedades por quota
em regime de pluralidade de sócios, a lei determine a tomada de
deliberação em assembleia geral.

ARTIGO 10

Contrato do sócio com a sociedade unipessoal

1 � Para prossecução do objecto social da sociedade, o sócio
único fica expressamente autorizado a celebrar negócios jurídicos
com a sociedade.

2 � Todos os negócios jurídicos a celebrar entre o sócio e a
sociedade deverão ser sempre reduzidos a escrito e, nos casos pre-
vistos, obedecer a forma legal prescrita.

Nomeado gerente, em 20 de Fevereiro de 2002, o sócio Markus
Giminski.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089891

A. SENCADAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 3050/20020510; identificação de pessoa colectiva
n.º P506090671; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 21/10052002.

Certifico que, entre António Luís Sencadas da Silva e Maria Raquel
da Silva Barros Moreira da Silva, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. Sencadas � Construção
Civil, L.da

2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Arquitecto Fernandes
Amorim, 23, da freguesia de Amorim, deste concelho da Póvoa de
Varzim.

2 � A gerência sem consentimento de outros órgãos, poderá
transferir a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofes.

3.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500,00 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios António Luís
Sencadas da Silva e Maria Raquel da Silva Barros Moreira da Silva.

5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões.

Porém a favor de estranhos carece do consentimento dos sócios
não cedentes em primeiro lugar e da sociedade em segundo lugar.

6.º

A administração e representação da sociedade fica a cargo de
ambos os sócios, desde já designados gerentes, sendo suficiente a
assinatura de qualquer um dos gerentes designados, para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

7.º

Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá ain-
da comprar e vender quaisquer bens imóveis, viaturas automóveis
de e para a sociedade, fazer contratos de locação financeira e
leasing.

8.º

As assembleias gerais quando a lei não estabelecer outros pra-
zos e formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

9.º

Os sócios poderão fazer a sociedade os suprimentos de que ela
carecer, até ao montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

10.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
ao capital, não podendo, no entanto as prestações serem superio-
res, no conjunto, ao quíntuplo do capital.

Está conforme.

12 de Junho de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089888

FILPACO CONSTRUÇÕES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 3047/20020328; identificação de pessoa colectiva
n.º P505945240; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/28032002.

Certifico que Silvina da Silva Neves constituíu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILPACO Construções,
Unipessoal, L.da
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2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua do Areeiro 115, da freguesia de
Aver-o-Mar, do concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência a sede da sociedade pode
ser transferida dentro do mesmo concelho, ou para concelhos
limítrofes.

3.º

A sociedade tem por objecto construção e reparação de edifícios.

4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
15 000,00 euros, representado por uma só quota do seu único só-
cio, Silvina da Silva Neves.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

2 � Fica desde já designada gerente Paulo Sérgio da Silva
Rabaldo, contribuinte n.º 189083417.

6.º

A sociedade poderá exigir do sócio prestações suplementares ao
capital, não podendo, no entanto, as prestações serem superiores,
no seu conjunto, ao décuplo do capital social.

7.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócio jurídico com a socieda-
de para a prossecução do objecto desta, nos termos do artigo 270.º F
do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

20 de Março de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089884

JOÃO PEDRO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 63/590422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500548692; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
27032002.

Certifico que depositada acta, da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, por incorporação de
reservas e, em consequência, foi alterado o artigo 3.º do contrato
social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1250,00 euros cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Armando Teixeira,
José da Fonseca Martins furtado, Mário Leite Teixeira e Octávio
Alves Correia.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089878

UNIVERSO EMPRESARIAL � GABINETE
DE CONTABILIDADE E ESTUDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2318/981215; identificação de pessoa colectiva
n.º 504443674; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 35/
27032002.

Certifico que depositada acta, da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 450 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 552 410$, subscrito em dinhei-
ro e da seguinte forma: cada um dos sócios Carla Fátima Nunes de

Sousa e Maria Manuela Moreira dos Santos, com 334 137$ e o sócio
Fernando Manuel Martins Barbosa com 334 136$.

Pela mesma acta foi alterado o artigo 5.º do contrato social, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas de
1666,67 euros e uma outra de 1 666,67 euros, pertencendo uma a
cada um dos sócios Carla Fátima Nunes de Sousa, Maria Manuela
Moreira dos Santos e Fernando Manuel Martins Barbosa, respecti-
vamente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

29 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089874

OLÍVIA SANTOS INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1232/910122; identificação de pessoa colectiva
n.º 502486570; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 19/
8032002.

Certifico que depositada acta, da qual consta que o capital so-
cial da sociedade em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para
1 002 410$, mediante o reforço de 602 410$, subscrito em dinhei-
ro, na proporção das respectivas quotas e em consequência, foi al-
terado o artigo 6.º do contrato social, cuja redacção passou a ser a
seguinte:

6.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros, e
corresponde à soma de quatro quotas, uma com o valor nominal de
2250,00 euros pertencente à sócia Olívia Gonçalves dos Santos,
outra com o valor nominal de 2250,00 euros pertencente ao sócio
Serafim Ferreira da Silva, outra com o valor nominal 250,00 euros
pertencente ao sócio José Miguel Gonçalves da Silva e outra com
o valor nominal de 250,00 euros pertencente ao sócio José Luís
Gonçalves da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089873

CONFECÇÕES FÁTIMA, LÍGIA & MARLENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2472/991022; identificação de pessoa colectiva
n.º 504590405; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 10/8032002.

Certifico que depositada acta, da qual consta que o capital soci-
al da sociedade em epígrafe mudou a sede social para a Rua de
Almirante Reis Pereira Azurar, Galeria 21, loja AF, desta cidade e
concelho de Póvoa de Varzim.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089867

DECEPÓVOA � CONFEITARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 68/600307; identificação de pessoa colectiva
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n.º 500525781; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
11032002.

Certifico que por escritura de 10 de Novembro de 1994, do 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, a sede social da sociedade
em epígrafe foi mudada para a Rua dos Cafés, 20, desta cidade e
concelho de Póvoa de Varzim.

Mais certifico, que o capital social foi aumentado de 500 000$
para 10 000 000$, mediante o reforço de 9 500 000$, subscrito em
dinheiro e da seguinte forma: o sócio Augusto Ferreira Brandão com
4 650 000$, e o sócio António Augusto Correia Brandão com
4 850 000$.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 1.º e 3.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

Pela mesma acta foi alterado o artigo 5.º do contrato social, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a sua sede na Rua dos Cafés, 20, rés-do-chão,
da cidade de Póvoa de Varzim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 10 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 5 000 000$ cada uma
e pertencendo uma a cada um dos sócios Augusto Ferreira Brandão
e António Augusto Correia Brandão.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089866

CLÍNICA PSIQUIÁTRICA DR.ª ELVIRA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 3030/20020311; identificação de pessoa colectiva
n.º P505989425; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/11032002.

Certifico que, entre Elvira Maria Vieira Gonçalves Ferreira e
António Maria e Silva Campos Rebelo, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato social:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Psiquiátrica Dr.ª Elvira
Ferreira, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Rua de Santos Minho, 18, da fre-
guesia e concelho da Póvoa de Varzim.

2 � Por simples decisão da gerência pode a sede ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais, agências ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto clínica geral de psiquiatria.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
3000,00 euros da sócia Elvira Maria Vieira Gonçalves Ferreira e
outra de 2000,00 euros do sócio António Maria e Silva Campos
Rebelo.

ARTIGO 5.º

1 � os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, no montante e nas condições deliberadas em assembleia
geral.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares ao capital, até ao montante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go da gerência designada em assembleia geral, ficando desde já
nomeada gerente a sócia Elvira Maria Vieira Gonçalves Ferreira.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é su-
ficiente a assinatura de um gerente.

3 � A gerência da sociedade será ou não remunerada conforme
for deliberado em assembleia geral.

4 � Ficam incluídos nos poderes a gerência, os poderes para:
a) Adquirir ou alienar quaisquer bens móveis ou imóveis, bem

como dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais.
b) Contrair quaisquer empréstimos, nos termos que entender por

convenientes, celebrar contratos de locação financeira mobiliária ou
imobiliária e contratos de aluguer de longa duração.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios, a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, sendo con-
ferido o direito de preferência na cessão em primeiro lugar à so-
ciedade e em segundo lugar aos sócios não cedentes.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089862

JOSÉ GOMES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2924/011113; identificação de pessoa colectiva
n.º 505671760; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 14/
11032002.

Certifico que referente à dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, tendo as contas sido aprovadas em
31 de Dezembro de 2002.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089859

IDM � INDÚSTRIA DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 1804/950529; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495360; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/
11032002.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, do 2.º
Cartório Notarial da Póvoa de Varzim, o capital social da socieda-
de em epígrafe foi aumentado de 400 000$ para 10 024 100$, me-
diante o reforço de 9 624 100$, subscrito em dinheiro e partes iguais
por ambos os sócios.

Mais certifico, que a sede social foi mudada para o Parque In-
dustrial de Laúndos, lote 4, freguesia de Laúndos.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 2.º, 4.º e 6.º do
contrato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

2.º

A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial de Laúndos,
lote 4, freguesia de Laúndos, concelho da Póvoa de Varzim.

4.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000,00 euros e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 25 000,00 euros per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Fernandes de Sá e Cân-
dida da Conceição de Figueiredo Torres.

6.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global de 100 000,00 euros, e os sócios po-
dem celebrar com a sociedade contratos de suprimento, no montante
e condições estabelecidos em assembleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089858
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LILIUM TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrícula
n.º 2008/961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503753467;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 18/6032002.

Certifico que por escritura de 26 de Dezembro de 2001, do 1.º
Cartório Notarial Vila Nova de Famalicão, o capital social da so-
ciedade em epígrafe foi aumentado de 3 000 000$ para 9 021 690$,
mediante o reforço de 6 021 090$, subscrito em dinheiro e da se-
guinte forma:

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 5.º, eliminando
o seu § 1.º, passando o § 2.º a ser o 1.º, do contrato social, cuja
redacção passou a ser a seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é demais bens e valores constantes da escrita social é de
45 000,00 euros, dividido em três quotas iguais de 15 000,00 euros
cada, pertencente uma a cada um dos sócios Maria da conceição
Oliveira Ribeiro Machado, Alzira Morais de Aguiar Teixeira e
António da Silva Oliveira.

§ 1.º São exigíveis aos sócios prestações suplementares de capital
proporcionais às suas quotas até ao montante de 150 000,00 euros.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

Está conforme.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura Ilegível.)
1000089856

ASSADOR MIRANDES � RESTAURANTE TÍPICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Póvoa de Varzim. Matrí-
cula n.º 2081/970428; identificação de pessoa colectiva
n.º 503884138; inscrição n.º 6; números e data das apresen-
tações: 10 e 11/7032002.

Certifico que por escritura de 12 de Dezembro de 2001, do 1.º
Cartório Notarial da Póvoa do Varzim, o capital social da socieda-
de em epígrafe foi aumentado de 1 000 000$ para 1 002 410$,
mediante o reforço de 2 410$, subscrito em dinheiro e da seguinte
forma: a sócia Ana Maria Domingues com 1 687$ e o sócio Nicolau
José Domingues dos Santos com 723$.

Pela mesma escritura, foram alterados os artigos 5.º e 8.º do con-
trato social, cuja redacção passou a ser a seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma com o
valor nominal de 3500,00 euros pertencente a sócia Ana Maria
Domingues e outra como o valor nominal de 1500,00 euros perten-
cente ao sócio Nicolau José Domingues dos Santos.

8.º

A administração e representação da sociedade fica exclusivamente
a cargo da sócia Ana Maria Domingues, já designada gerente, sen-
do por isso suficiente a sua intervenção para obrigar a sociedade.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositada na pasta respectiva.

17 de Maio de 2002. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
1000089855

VALONGO

JOÃO LOPES & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 42 747/860919; identificação de pessoa colectiva n.º 501713654.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089157

QUEIROZ & FREIRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 22 820/770519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500657890.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089158

PONTO ARTÍSTICO � COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 300/20010907; identificação de pessoa colectiva
n.º 505728893.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089159

TÁXI ANTÓNIO VIEIRA & OLIVIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 304/20010911; identificação de pessoa colectiva
n.º 505551306.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089160

EUROPACOMERCIAL � INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO
DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 6856/970822; identificação de pessoa colectiva n.º 503939609.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089161

DISTALNORTE � ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 355/
20011016; identificação de pessoa colectiva n.º 505642140.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089162

LIU & XIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 55 407/20011115; identificação de pessoa colectiva
n.º 505560828.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089163
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VARANDAS DA FONTE � INDÚSTRIA DE PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 55 406/
20011114; identificação de pessoa colectiva n.º 505741903.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089165

GOMESCRITA � ASSISTÊNCIA CONTABILÍSTICA E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula
n.º 5685/950410; identificação de pessoa colectiva n.º 503410853.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089167

ÉPICA � CONFECÇÃO DE ROUPAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Valongo. Matrícula n.º 614/
880111.

Certifico que foi efectuado o depósito de contas do ano 2001.

Está conforme.

15 de Junho de 2002. � A Escriturária Superior, Maria Eduarda
Norte Simões. 1000089169

VILA NOVA DE GAIA

CLINICA DENTÁRIA CENTRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1253; identificação de pessoa colectiva n.º 502988525;
número e data da apresentação: 7/12062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000089001

VALENTIM, SANTOS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 25 286; identificação de pessoa colectiva n.º 500972281;
número e data da apresentação: 8/12062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

12 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088999

LITARTE � LITOGRAFIA ARTÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 19 384; identificação de pessoa colectiva n.º 500166765;
número e data da apresentação: 2/20020603.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088997

CARPINTARIA JAMORFIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrícula
n.º 718; identificação de pessoa colectiva n.º 502873817; número
e data da apresentação: 2/1206.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088995

MORAIS & CABRAL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 6071; identificação de pessoa colectiva n.º 504049828;
número e data da apresentação: 3/1206.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088992

RESTAURANTE SANTA MARIA ADELAIDE
DE JOAQUIM MOREIRA LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 308; identificação de pessoa colectiva n.º 502766484;
número e data da apresentação: 5/12062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088991

JORGE OLIVEIRA & CORTINHAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 173; identificação de pessoa colectiva n.º 502732377;
número e data da apresentação: 6/12062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088989

J. DUARTE & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 1104; identificação de pessoa colectiva n.º 502952792;
número e data da apresentação: 17/13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088988

VIEIRA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 10 867; identificação de pessoa colectiva n.º 505517574;
número e data da apresentação: 19/13062002.
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Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088986

BARROS ALMEIDA C.A VINHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 3460; identificação de pessoa colectiva n.º 500322180;
número e data da apresentação: 12/13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088984

A CENTRAL DO CORVO � MÁQUINAS, FERRAMENTAS
E ÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 45 650; número e data da apresentação: 14/13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088983

GIMNOCEDRO � CENTRO DE EDUCAÇÃO FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 45 340; número e data da apresentação: 15/13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088981

NOVA AVENIDA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Ma-
trícula n.º 11 645; número e data da apresentação: 16/
13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088979

HUNT-CONSTRUTIVO � VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia. Matrí-
cula n.º 8078; identificação de pessoa colectiva n.º 500269459;
número e data da apresentação: 10/13062002.

Certifico que foram depositados na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano 2001, referente à socie-
dade em epígrafe.

13 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 1000088978

SANTARÉM
ALMEIRIM

SAL & MIRANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 218/
650908; identificação de pessoa colectiva n.º 500405557.

Certifico que foram depositados todos os documentos respeitantes
ao registo de prestação de contas do ano de 2000, da sociedade em
epígrafe.

26 de Fevereiro de 2002. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Carvalho Ribeiro. 1000088611

BENAVENTE

CONSTRUTORA � PRINCIPIO E FIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1292/020409; identificação de pessoa colectiva n.º 506069915;
número e data da apresentação: 1/020409.

Certifico que João Luís Salvador caniço, solteiro, maior, residente
na Estrada da Samorena, 8, em Samora Correia, Benavente; António
Augusto Tercitano Matos, divorciado, residente na Estrada do Guin-
cho, apartamentos Atlantic Garden, bloco B 304, na Guia, Cascais;
João Paulo Salgado Fernandes Lopes, casado com Ana Maria Abreu
Borges Fernandes Lopes, casado com Ana Maria Abreu Borges
Fernandes Lopes sob o regime da comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua de São José, Vivenda São José, 2, em Assafora, Sintra,
que, pela presente escritura, constituem entre si, uma sociedade por
quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construtora Principio e Fim L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Samorena, 84,
no lugar e freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, designadamente recuperação de imóveis e remodelação. Cons-
trução e manutenção de espaços verdes. Compra e venda de imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 12 000,00 euros, encontra-se integral-
mente realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas
iguais do valor nominal de 4000,00 euros, cada, tituladas uma por
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 30 000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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 cedente.
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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 exclusão ou exoneração de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quo-
tas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou
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 Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000089722

SAMORENO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1303/020502; identificação de pessoa colectiva n.º 506122433;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/020502.

Certifico que entre:
1.º � Elisa Cristina Teixeira Fernandes Nobre Cordes, número

de identificação fiscal 202206629, natural da freguesia de Campo
Grande, concelho de Lisboa, solteira, maior, residente na Rua de
António Tito, 26, em Samora Correia, Benavente, titular do bilhe-
te de identidade n.º 9823966 emitido em 6 de Outubro de 1998 pe-
los Serviço de Identificação Civil de Lisboa;

2.º � Luís Carlos Nunes Vitorino, número de identificação fis-
cal 209681926, natural da freguesia de Santa Maria dos Olivais,
concelho de Lisboa, solteiro, maior, residente na Rua de Manuel
Teixeira Gomes, 66, 3.º F, em Lisboa, titular do bilhete de identi-
dade n.º 10266937 emitido em 13 de Outubro de 1998 pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa, e disseram que, pela presente
escritura, constituem entre si, uma sociedade por quotas nos termos
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SAMORANO, Actividades
Hoteleiras L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga do Brejo, 2 B, no
lugar e freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente.

3 �Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar e encerrar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em exploração de estabelecimen-
tos de restauração e bebidas. Actividades hoteleiras de natureza
similar, bem como distribuição, importação, exportação e venda de
bebidas e produtos hoteleiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000,00 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500,00 euros, cada, tituladas uma por cada
sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 5000,00 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, a nomear em assembleia geral, com ou sem remunera-
ção, conforme aí for deliberado.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 �Fica desde já nomeada gerente, a sócia Elisa Cristina Teixeira
Fernandes Nobre Cordes.

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 cedente.

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 qualquer 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 quo-
tas, 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-
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mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse pe-
ríodo, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000089726

G. P. D. G. � GESTÃO E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 912/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504271415;
número e data da apresentação: 2/030201.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/030201.
Facto: aumento de capital, redenominação de capital e alteração

parcial do pacto.
Apresentação n.º 2/030201 � Aumento de capital, redenominação

e alteração parcial do contrato de sociedade; aumentado o capital
em dinheiro para 10 024 100$, redenominação do capital para
50 000,00 euros distribuído por 10 000 acções, cada uma de
5,00 euros;

Artigo alterado: 4.º n.º 1 e n.º 2

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e em
espécie é de 50 000,00 euros, representado por 10 000 acções , com
valor nominal de 5,00 euros cada uma.

2 � O capital social pode ser aumentado, em dinheiro ou em
espécie, uma ou mais vezes, por deliberação da administração, até
ao limite máximo de 500 000,00 euros.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000089902

SILTEMPO � EMPRESA DE TRABALHO TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 913/981119; identificação de pessoa colectiva n.º 504271911;
número e data da apresentação: 11/011105.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 3, apresentação n.º 11/011105.
Facto: aumento de capital, redenominação de capital e alteração

parcial do pacto.
Termos da alteração: capital aumentado em 2410$, por incorpo-

ração de reservas, passando o capital de 1 000 000$ para
5000,00 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 3.º que
passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, correspondendo à soma de duas quotas de
2500,00 euros cada, sendo uma de cada sócio Cidália Maria Martins
da Piedade Graça e Joaquim Manuel de Oliveira Carvalho.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000089896

TOPORIGOR � TOPOGRAFIA, ESTUDOS E PROJECTOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Benavente. Matrícula
n.º 1122/010103; número e data da apresentação: 3/020314.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 3/020314.
Facto: aumento de capital, redenominação de capital e alteração

parcial do pacto.
Termos da alteração: capital aumentado em 24 000,00 euros, por

entrada em dinheiro, passado o capital de 5000,00 euros para
29 000,00 euros, tendo em consequência sido alterado o artigo 4.º
que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 29 000,00 euros, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde a uma única quota do valor nominal de
29 000,00 euros, na titularidade do sócio Paulo Jorge Simões Pe-
reira, casado com Raquel Susana Oliveira da Silva Pereira, sob o
regime da comunhão de adquiridos, residente na Avenida O Sécu-
lo, 90, 2.º direito, Samora Correia, Benavente.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Anabela Gomes
Lopes. 1000089893

CORUCHE

SOPOGEP � SOCIEDADE DE OBRAS PÚBLICAS,
GESTÃO E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 879/
980403; identificação de pessoa colectiva n.º 504115910; núme-
ro e data da apresentação: 1/290402.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas do ano de 2001.

14 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Inácio Paulino.
1000087990

ANTÓNIO GODINHO & IRMÃS � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 1108/
020204; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/150402.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo: cessação de funções como gerente de
Sofia Cunhal Patrício Godinho Maleitas Correia por renúncia a
partir de 24 de Janeiro de 2002.

Está conforme o original.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 1000087985

JOMOVAL � SOCIEDADE DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 220/
930422; identificação de pessoa colectiva n.º 500686726; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 14/270302.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte acto
de registo: reforço do capital com mais a quantia de 48 200$ inte-
gralmente realizada por incorporação de reservas livres, donde re-
sulta o montante de 20 048 200$ � redenominação e renomina-
lização do capital social em euros e alteração parcial do contrato
quanto ao artigo 4.º dos estatutos, que passou a ter actualmente a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Que o capital social integralmente realizado em dinheiro é de 100 000 €
e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma no valor nominal de
75 500 €, pertencente à sócia INVESPETRO � Sociedade de Gestão e
Investimentos, L.da e outra no valor nominal de 27 500,00 €, pertencen-
te ao sócio Avelino Manuel Pires Fernandes Belo.

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 1000087982
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CANEIRA � REPARAÇÃO E COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 605/
901203; identificação de pessoa colectiva n.º 502455233;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5; número e
datas das apresentações: 2/041001 e 140202.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao seguinte ac-
tos de registo: nomeação como gerente de Lúcilia Rosa Coelho
Marques, por deliberação da assembleia geral de 20 de Setembro
de 2001; rectificação do artigo 4.º dos estatutos, onde se passa a
dizer: que a gerência pertence aos gerentes que vierem a ser desig-
nados pela assembleia geral.

§ 1.º Que para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de
um gerente.

§ 2.º (Não obrigação dos gerentes em fianças, abonações, letras e
outros actos, contratos ou documentos estranhos ao objecto social).

17 de Junho de 2002. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Ferreira de Carvalho. 1000087978

PARREIRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 779/
951030; identificação de pessoa colectiva n.º 503523577; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 17/270302.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 602 410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelos sócios em partes iguais, donde resulta o
montante de 1 002 410$, redenominação do capital para euros e
alteração parcial do pacto social quanto ao artigo 3.º dos estatutos,
onde se passa a dizer:

ARTIGO 3.º

Que o capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 € e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal de
2500,00 € cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000088633

CASA AGRÍCOLA QUINTA DAS BARRACAS DA RAINHA,
UNIPESSOAL L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 891/
040698; identificação de pessoa colectiva n.º 504194968; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 6/270302.

Certifico que a sociedade em epígrafe procedeu ao reforço do
capital com mais a quantia de 602 410$, integralmente realizada em
dinheiro e subscrita pelo sócio, donde resulta o montante de
1 002 410$, redenominação do capital para euros e alteração par-
cial do pacto social quanto ao artigo 3.º dos estatutos, onde se pas-
sa a dizer:

ARTIGO 3.º

Que o capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5000,00 € e corresponde à quota do sócio, do mesmo valor, Manuel
Luís de Sousa Neves.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2002. � O Segundo-Ajudante, Inácio Paulino.
1000088632

ENTRONCAMENTO

GOMES & FILHOS, L.DA

Sede: Zona Industrial, lote I, 1, Entroncamento

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 637; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/010706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo contra-
to se segue:

1.º Hermínio Alberto Gomes, natural da freguesia de Cedães,
concelho de Mirandela, casado sob o regime da comunhão de ad-
quiridos com a segunda outorgante, residente habitualmente no
Bairro de São João de Deus, Vila Nova da Barquinha. Número de
identificação fiscal 147680662.

2.º Maria Manuela Nunes Pereira Gomes, natural da freguesia de
Atalaia, concelho de Vila Nova da Barquinha, casada sob o indi-
cado regime com o primeiro outorgante, residente habitualmente na
referida morada. Número de identificação fiscal 168492660.

3.º Filipa Manuela Nunes Gomes, solteira, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Vila Nova da Barquinha, onde é habitualmente
residente na referida morada. Número de identificação fiscal
219214999.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gomes & Filhos, L.da, e tem a
sua sede na Zona Industrial, lote I, 1, freguesia do Entroncamento,
concelho do Entroncamento.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação social, no território nacional ou
estrangeiro, quando o 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 participações e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação, comércio por grosso
e a retalho, representações, importação e exportação de mobiliário
em inox e seus componentes, bem como a elaboração de trabalhos
em aço, ferro, alumínio e inox.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e acha-se dividido em três quotas, pertencendo uma
quota no valor de 2500,00 euros ao sócio Hermínio Alberto Gomes,
e duas quotas iguais no valor de 1250,00 euros cada uma, perten-
centes às sócias Maria Manuela Nunes Pereira Gomes e Filipa
Manuela Nunes Gomes.

ARTIGO 4.º

Sempre que a sociedade o delibere, podem os sócios prestar su-
primentos ou fazer prestações suplementares de capital até ao mon-
tante global de 20 vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade pertencem aos
gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado pe-
los sócios.

3 � São desde já designados sócios gerentes os sócios Hermínio
Alberto Gomes e Maria Manuela Nunes Pereira Gomes.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um dos gerentes.
5 � Além dos seus poderes normais, à gerência são conferidos

poderes para comprar e vender e tomar de locação bens imóveis.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, a assembleia geral poderá criar as reser-
vas que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 7.º

A cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios depende sempre
do consentimento prévio da sociedade, tendo nas cessões onerosas
os sócios, em primeiro lugar, e a sociedade, em segundo, direito de
preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota haja sido penhorada, arrestada, sujeita a pro-

vidência cautelar ou por qualquer outra.

Está conforme o original.

17 de Dezembro de 2001. � A Segunda-Ajudante, Maria Tere-
sa Castro Moreira. 1000089781
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FERISI � SOCIEDADE COMERCIAL DE MÁQUINAS
E COMPONENTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Entroncamento. Matrícula
n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 503933252; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 6/011105.

Certifico que foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe
de 10 000 000$ para 400 120 500$ e redenominado euros e em
consequência alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERISI � Sociedade Comercial
de Máquinas e Componentes, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Inês
de Castro, 4, 3.º C, freguesia e concelho do Entroncamento.

2 � (Mantém-se.)
3 �(Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 2.º

A Sociedade tem por objecto a comercialização de máquinas e
componentes para indústria metalomecânica e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 250 000,00 euros e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota no valor nominal de 137 500,00 euros pertencen-
te ao sócio Jorge António Moleirinho Fernandes; uma quota no
valor nominal de 112 500,00 euros pertencente à sócia Maria João
Branco Lopes Alves Isidoro.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

19 de Junho de 2001. � A Ajudante, Maria Teresa Castro
Moreira. 1000089769

TOMAR

MEDIACRANIUS � COMUNICAÇÃO E MARKETING L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1829;
identificação de pessoa colectiva n.º 504719505; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/29042002.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente José
Manuel de Canêdo Correia Leal, por renúncia em 24 de Janeiro de 2002.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089743

CONSTRUÇÕES LOURINHO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1903;
identificação de pessoa colectiva n.º 505215675; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
29042002.

Certifico que foi registada a deslocação da sede social para a Rua
do Dr. José Oliveira Batista, 4, 1.º esquerdo, 2300-491, Tomar,
freguesia de Santa Maria dos Olivais.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089745

ROLISPORT � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1129/
910708; identificação de pessoa colectiva n.º 502586389; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/020426.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em epí-
grafe, de 6 000 000$ para 12 000 000$, tendo, em consequência, o
artigo 5.º do respectivo contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social é de 12 000 000$, correspondente à soma de duas
quotas de 6 000 000$, uma de cada um dos sócios Lino do Rosá-
rio Confraria de Freitas e Rosa Maria de Freitas Confraria e Sousa.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089747

CENTRO DE MEDICINA FÍSICA E REABILITAÇÃO
DE TOMAR DE SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 724;
identificação de pessoa colectiva n.º 501425144; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 2/01042002.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 5.º ficando o mesmo com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a pertencer aos dois sócios,
Anselmo José Antunes dos Santos e Ana Maria de Sousa Coutinho
dos Santos, ficando desde já nomeados gerentes, bastando a assi-
natura de um qualquer gerente, para obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089750

TRANSPORTES ANDALUZIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1654;
identificação de pessoa colectiva n.º 503987948; inscrição n.º 6;
data da apresentação: 13122001.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 3.º e 4.º ficando o mesmo com a redacção
seguinte:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores da escrita é de 50 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 49 000 000$ do sócio Fernando Rodriguez Lopez
e uma de 1 000 000$ do sócio António Ruiz Ruiz.

4.º

A gerência da sociedade, com remuneração ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta a sócios e não sócios a
eleger em assembleia geral ficando desde já nomeado gerente úni-
co, o sócio António Ruiz Ruiz, tendo este capacidade profissional
para o exercício da função.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089752

TOMARTUBOS � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
E ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, L.DA

(anteriormente TOMARTUBOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1719;
identificação de pessoa colectiva n.º 504192779; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 13/29042002.
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Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto
aos seus artigos 1.º e corpo do artigo 3.º ficando o mesmo com a redac-
ção seguinte: 

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TOMARTUBOS � Comércio de
Máquinas e Acessórios Industriais, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de máquinas e
acessórios para a indústria, construção e tubos hidráulicos para
máquinas, representação de equipamentos para a construção e aces-
sórios.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

7 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089754

SEROLF � ROLAMENTOS E BORRACHAS, L.DA

(anteriormente SEROF � ROLAMENTOS E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1028;
identificação de pessoa colectiva n.º 502336277; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 7/24052002.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º ficando o mesmo com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de SEROLF � Rolamentos e Bor-
rachas L.da e tem a sua sede na Rua de Coimbra, 41, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é o comércio a retalho e por grosso de
acessórios auto e borrachas e mangueiras para a indústria.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 5000,00 euros, dividido em quatro quotas, uma de 2500,00 euros
pertencente ao sócio Manuel Lopes Tereso, uma de 1250,00 euros e
uma de 750,00 euros, ambas pertencentes á sócia Maria Teresa Lopes
Nogueira Tereso e uma de 500,00 euros pertencente ao sócio João
Paulo Nogueira Tereso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de um ou mais geren-
tes a nomear em assembleia geral.

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Lopes Tereso,
Maria Teresa Lopes Nogueira Tereso e João Paulo Nogueira Tereso.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089756

TEMPLAMOTO � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1221;
identificação de pessoa colectiva n.º 502841052; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 5/24052002.

Certifico que foi registada a dissolução e liquidação da sociedade
em epígrafe, deliberada por acordo comum dos sócios, tendo as con-
tas sociais sido aprovadas e encerradas em 28 de Dezembro de 2001.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089757

DIMENSÃO � ORGANIZAÇÃO E PRODUÇÃO
DE ESPECTÁCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 2120;
identificação de pessoa colectiva n.º 506119050; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 2/24052002.

Certifico que entre Helder da Costa Simões, solteiro, maior,
morador em Linhaceira, Tomar; Telmo José Lopes Salvador, sol-
teiro, maior, morador em Linhaceira, Tomar e Rogério Ferreira
Garcia, solteiro, maior, morador em Linhaceira, Tomar, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DIMENSÃO � Organização e Pro-
dução de Espectáculos L.da, e tem a sua sede na Rua de Santa
Teresinha, 10, em Linhaceira, freguesia de Asseiceira, concelho de
Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização e produção de espec-
táculos, exposições, eventos e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5010,00 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais, no va-
lor nominal de 1670,00 euros, pertencentes uma a cada um dos
sócios Helder da Costa Simões, Telmo José Lopes Salvador e Ro-
gério Ferreira Garcia.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 vezes o capital social, mediante deliberação unâni-
me da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes.

§ único. Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contractos, é
suficiente a assinatura de um qualquer gerente.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre sócios, mas a cessão a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, que terá direito de prefe-
rência em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo
lugar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arresto, arrolamento, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089760

TRANSPORTADORA RENITOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 1971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405687; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data de apresentação: 20/
23052002.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Renato Miguel Gaspar Ferreira, por renúncia em 17 de Maio de
2002.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089763
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TRANSPORTADORA RENITOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 1971;
identificação de pessoa colectiva n.º 505405687; inscrição n.º 4;
número e data de apresentação: 21/23052002.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos seus artigos 1.º, 3.º, 4.º e 5.º, ficando os mesmos com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportadora RENITOR, L.da e tem
a sua sede no lugar da Fontinha, 1-A, freguesia de Casais, conce-
lho de Tomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens da escrita é de 50 000,00 euros, dividido em três
quotas: uma de 30 000,00 e outra de 19 900,00 euros, ambas do
sócio Vítor Manuel da Silva. Martins, e uma de 100,00 euros da
sócia Mariana da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, compete a sócios
e não sócios, a nomear em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes o sócio Vítor Manuel da Silva Martins e o não
sócio Jorge de Freitas Mendes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e para a sua representação em juízo e fora dele activa e passi-
vamente é suficiente a assinatura do gerente Vítor Manuel da Sil-
va Martins, ou, em alternativa, a assinatura conjunta de quaisquer
dois gerentes.

§ 2.º Em actos de mero expediente basta a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A divisão e a cessão de quotas a estranhos depende do consen-
timento da sociedade, gozando a sociedade e depois os sócios do
direito de preferência.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089766

SERRADA � PASTELARIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 2118;
identificação de pessoa colectiva n.º P506133141; inscrição n.º 1;
número e data de apresentação: 17/23052002.

Certifico que pelo sócio único Júlio Alves, casado com Joana
Ventura Alves, na comunhão geral, morador na Rua Principal, 92,
Juncais de Cima, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Serrada � Pastelaria, Unipes-
soal, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, 92, Juncais de Cima,
concelho de Tomar.

Por deliberação do seu titular, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para outro concelho limítrofe.

O titular da sociedade poderá criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação social, no território nacional
ou estrangeiro, quando o julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comercialização e
fabrico de produtos de pastelaria e produtos similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros.

ARTIGO 4.º

Sempre que o titular da sociedade o delibere, pode o mesmo prestar
suprimentos ou fazer prestações suplementares de capital até ao
montante global de vinte vezes o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade fica a pertencer,
por deliberação do seu titular Júlio Alves, a Noémia Ventura Alves
dos Santos.

2 � A gerência será remunerada, recebendo a este título men-
salmente a quantia de 348,1 euros.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção do seu titular, ou,
da gerente, Noémia Ventura Alves dos Santos.

4 � Além dos seus poderes normais, à gerência são conferidos
poderes para comprar e vender e tomar de locação bens móveis.

ARTIGO 6.º

Além da reserva legal, o gerente poderá criar as reservas que
entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar e utilizar o capi-
tal depositado para fazer face às despesas de conjunção, instalação
e aquisição de equipamentos.

ARTIGO 8.º

A sociedade dará início à sua actividade no dia 10 de Maio de
2002, e a sua duração será por tempo indeterminado.

Este documento foi elaborado conforme a vontade do titular da
sociedade unipessoal L.da, Júlio Alves, assumindo o mesmo, sob
compromisso de honra todas as declarações e responsabilidades à
mesma inerentes.

Termo de autenticação

No dia 8 de Maio de 2002, neste Cartório Notarial do Entronca-
mento, perante mim Maria Nunes Pimenta, segunda ajudante, com-
pareceu como outorgante: Júlio Alves, natural da freguesia de Santa
Maria dos Olivais, concelho de Tomar, residente habitualmente na
Rua Principal, Juncais de Cima, 92, Tomar, casado sob o regime
da comunhão geral com Joana Ventura Alves, número de identifi-
cação fiscal: 157917959; pessoa cuja identidade verifiquei pela
exibição do seu bilhete de identidade n.º 2108906, emitido em 20 de
Junho de 1986, pelo CICC de Lisboa; tendo declarado ser o pre-
sente documento que leu a expressão de sua vontade, pelo que foi
lavrado este termo, lido e feita a explicação do seu conteúdo em
voz alta e na sua presença.

Torres Novas, 8 de Maio de 2002.
Júlio Alves.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089768

TECÊ � TIPOGRAFIA COMERCIAL DE TOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500422630; inscrição n.º 4 e
inscrição n.º 5; número e data de apresentação: 4/23052002.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 1 750 000$ para 25 000 000$ tendo, em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores da escrita é de 25 000 000$, dividido em duas quotas,
dos sócios, 14 276 000$ de Joaquim de Jesus Ribeiro, e 10 724 000$
de Maria Leonor Rodrigues Fortunato Ribeiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089771
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MANUEL RODRIGUES DA SILVA � COMÉRCIO DE FRUTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 2117;
identificação de pessoa colectiva n.º P505967790; inscrição n.º 1;
número e data de apresentação: 3/23052002.

Certifico que entre Manuel Rodrigues da Silva e mulher Gracinda
Rodrigues Simões, casados na comunhão geral, moradores em
Valbom, 2, Tomar, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Rodrigues da Silva Comér-
cio de Frutas, L.da, e tem a sua sede em Valbom, 2, freguesia de
Santa Maria dos Olivais, concelho de Tomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo a mesma abrir ou encerrar filiais, agências ou sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de frutas e pro-
dutos hortícolas, comércio por grosso de batata, cebolas e cereais.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
5000,00 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500,00 euros, cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Manuel Rodrigues da Silva e Gracinda Rodrigues
Simões.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 20 vezes o capital social, mediante deliberação unâni-
me da assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios Ma-
nuel Rodrigues da Silva e Gracinda Rodrigues Simões que ficam
desde já nomeados gerentes.

§ único. Podem ser atribuídas aos sócios gratificações de balanço.

ARTIGO 6.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos, é
suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 7.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, que terá direito de
preferência em primeiro lugar, e o sócio não cedente, em segundo
lugar.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arresto, arrolamento, penhora, quando  for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

Disposição transitória.

A gerência fica desde já autorizada, a levantar a totalidade do
capital social depositado, para fazer face às despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, adquirir equipamentos, bens móveis,
imóveis ou direitos, e, proceder à instalação da sede social, assu-
mindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089772

IMPORMÁQUINA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356650; averbamento

n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data de apresentação: 5/
22052002.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente Fran-
cisco Miguel Leal de Oliveira, por renúncia em 21 de Maio de
2002.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089774

IMPORMÁQUINA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 502356650; inscrição n.º 17;
número e data de apresentação: 6/22052002.

Certifico que foi registada a designação do gerente Maria Otília
de Oliveira Leal, por nomeação em 21 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal,  António Aparício
Sardinha. 1000089775

PAULOS & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 380;
identificação de pessoa colectiva n.º 500579369; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data de apresentação: 1/
20052002.

Certifico que foi ratificada a inscrição do aumento do capital da
sociedade em epígrafe, de 10 500 000$ para 16 200 549$ e respec-
tiva redenominação do capital em euros, tendo, em consequência,
o artigo 3.º do respectivo contrato ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
80 808 euros, dividido em seis quotas iguais de 13 468 euros, uma
de cada um dos sócios, José Paulo Calmeiro, Daciano Branco Isidro,
Francisco Augusto Órfão Gonçalves, António Mendes de Freitas,
José Pinto da Costa e Celeste da Conceição Martins Calmeiro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089777

LIMPEZAS TEMPLÁRIO � SISTEMA PROFISSIONAL
DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 2113;
identificação de pessoa colectiva n.º P506149099; inscrição n.º 1;
número e data de apresentação: 2/16052002.

Certifico que entre Jaime Marques Simões e sua mulher Maria
do Céu de Jesus Silva Simões, casados na comunhão de adquiri-
dos e moradores no lugar da Estrada, 17-A, São Pedro de Tomar,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma, Limpezas Templário � Sistema
Profissional de Limpezas, L.da e a sua sede em lugar da Estrada,
17 A, freguesia de São Pedro, cidade e concelho de Tomar.

§ único. A gerência da sociedade por simples deliberação da
assembleia geral, poderá transferir a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de represen-
tação.
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2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços
com: sistemas profissionais de limpezas industriais, domésticas e na
construção civil; comercio e aplicação de produtos de limpezas e
afins, comercio de ferramentas, utensílios e máquinas de limpeza.

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, uma de cada um dos sócios Jaime Marques Simões e
Maria do Céu de Jesus Silva Simões.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Jaime Mar-
ques Simões e Maria do Céu de Jesus Silva Simões, ficando desde
já nomeados gerentes e para obrigar a sociedade em todos os ac-
tos e contratos é somente necessário a intervenção de um gerente.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos que esta neces-
sitar, nos termos e condições que forem acordadas em assembleia
geral.

6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até dez
vezes mais o capital social, a realização destas prestações pelos
sócios é de livre valor por cada um e não serão remuneradas. O seu
reembolso só será possível se o capital social estiver de acordo com
o artigo 35.º do Código das Sociedades Comerciais.

7.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a levantar da
conta da sociedade, para aquisição de mercadorias e bens do giro
comercial e ainda para a liquidação das despesas com a constitui-
ção e registo bem como celebrar quaisquer negócios jurídicos  por
conta da sociedade, no âmbito do respectivo objecto.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089779

TOMARMÁRMORES � MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matricula n.º 2114;
identificação de pessoa colectiva n.º P506109470; inscrição n.º 1;
número e data de apresentação: 4/16052002.

Certifico que entre Rui Manuel da Silva Brito, casado com Ma-
ria Armanda Rodrigues da Silva Brito, na comunhão de adquiridos,
Pedro Miguel da Silva Brito, casado com Teresa Maria Godinho
Gois Alves, na comunhão de adquiridos, e Jacinto José da Silva
Brito, solteiro, maior, todos moradores na Pedreira, Tomar, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma TOMARMÁRMORES � Már-
mores e Granitos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Nova Goa,
Linhaceira, freguesia de Asseiceira, concelho de Tomar.

3 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras for-
mas locais de representação onde e quando julgar conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto a transformação, restauro e
comercialização de pedra.

3.º

O capital social é de 6300,00 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de 2100,00 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao décuplo do
actual capital social.

5.º

1 � A administração da sociedade pertencem aos gerentes que
forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência será ou não remunerada conforme for delibera-
do em assembleia geral.

3 � São desde já designados gerentes todos os sócios.
4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas a não sócios depende sem-
pre do consentimento prévio da sociedade, a qual terá o direito de
preferência em primeiro lugar e em segundo lugar os sócios não
cedentes.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des ou prazo, serão convocadas, por cartas registadas com aviso de
recepção, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089782

FERJOVI � SERRALHARIA CIVIL, L.DA

(anteriormente J. VIEIRA & H. DUARTE, L.DA )

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505284693; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 9/16052002.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quando aos seus artigos 1.º, 2.º e 3.º, ficando os mesmos com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERJOVI � Serralharia Civil, L.da

e tem a sua sede na Rua de Senhora da Luz, 44, no lugar de char-
neca da Peralva, freguesia de Paialvo, concelho de Tomar.

§ único. A sociedade poderá abrir filiais ou sucursais no territó-
rio nacional.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no fabrico de portas, janelas, elemen-
tos similares em metal.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100,00 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2550,00 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José Alberto
Santos Vieira e Noémia da Purificação de Jesus Ferreira.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089784

J. VIEIRA & H. DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 1912;
identificação de pessoa colectiva n.º 505284693; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
16052002.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Helder José Ferreira Duarte, por renúncia em 16 de Abril de 2002.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089786
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POLIGADO � AGRICULTURA E PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 841;
identificação de pessoa colectiva n.º 501820337; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 16/27032002.

Certifico que foi aumentado o capital social da sociedade em
epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, redenominação do capital
social em euros, tendo em consequência o artigo 4.º ficando com a
redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000,00 euros dividido em quatro quotas iguais, de
1250,00 euros, cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios,
e uma em comum e partes iguais, a todos os sócios.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

20 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089788

PAULO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 380;
identificação de pessoa colectiva n.º 500579369; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 8/20022002.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao seu artigo 3.º, ficando o mesmo com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita é de 80 808,00 euros, dividido em cinco
quotas iguais de 16 161,60 euros cada, uma de cada um dos sócios,
José Paulo Calmeiro, Celeste da Conceição Martins Calmeiro, Fran-
cisco Augusto Órfão Gonçalves, António Mendes de Freitas e José
Pinto da Costa.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089791

PAULO & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tomar. Matrícula n.º 380;
identificação de pessoa colectiva n.º 500579369; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 7/
20052002.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Daciano Branco Isidro, por renúncia em 8 de Maio de 2002.

Conferida, está conforme.

27 de Maio de 2002. � O Ajudante Principal, António Aparício
Sardinha. 1000089794

SETÚBAL
ALCÁCER DO SAL

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FANGARIFAU, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal. Matrí-
cula n.º 372/921104; identificação de pessoa colectiva
n.º 502862017.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à presta-
ção de contas, referentes ao ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Paula Molha Zacarias
Rebelo Balona. 1000088824

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO ALTO DA CEGONHA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcácer do Sal . Matrícula
n.º 371/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502872535.

Certifico que na respectiva pasta da sociedade comercial supra
identificada foram depositados os documentos respeitantes à pres-
tação de contas, referentes ao ano de 2001.

17 de Junho de 2002. � A Ajudante, Maria Paula Molha
Zacarias Rebelo Balona. 1000088823

SEIXAL

LUSOSIDER, PROJECTOS SIDERÚRGICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6444/
011112; identificação de pessoa colectiva n.º 502790903; inscri-
ção n.º 23/020226; número e data da apresentação: 10/020226.

Certifico que foram alterados os artigos 4.º e 5.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social é de 9 125 000 euros, encontrando-se integral-
mente subscrito e realizado, nos termos indicados no artigo 5.º deste
contrato.

ARTIGO 5.º

Representação do capital social

1 � O capital social é representado por acções nominativas, com
o valor nominal de 5,00 euros cada uma.

2 � Não são admissíveis acções ao portador.
3 � As acções poderão ser representadas por títulos ou assumir

forma escritural, seguindo neste caso o regime das acções
nominativas.

4 � Fica desde já autorizada a conversão das acções escriturais
em tituladas e destas em escriturais, contando que haja prévia de-
liberação nesse sentido da assembleia geral .

5 � Quando haja acções tituladas, poderão existir títulos de 1,
10, 50, 100, 1000 e 5000 acções, e estas serão assinadas por dois
administradores, podendo ambas as assinaturas ser apostas por chan-
cela ou reproduzidas por meios mecânicos.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000089887

PROJÉTICOS � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS
ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Seixal. Matrícula n.º 898/
821214; inscrição 2/020314; número e data da apresentação: 6/
020314.

Certifico que em referência à sociedade em epígrafe foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Inscrição n.º 2; apresentação n.º 6/020314.
Dissolução, por decisão judicial.

Está conforme o original

20 de Junho de 2002. � A Ajudante Principal, Helena Pimentel.
1000089885
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Toda a correspondência sobre assinaturas deverá ser dirigida para a Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A., 
Departamento Comercial, Sector de Publicações Oficiais, Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5, 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
dos ao Diário da Repúblicadesde que não tragam
aposta a competente ordem de publicação, assinada
e autenticada com selo branco.

Os prazos para reclamação de faltas do Diário da
República são, respectivamente, de 30 dias para o
continente e de 60 dias para as Regiões Autónomas
e estrangeiro, contados da data da sua publicação.

Diário da República Electrónico: Endereço Internet: http://www.dr.incm.pt
Correio electrónico: dre @ incm.pt • Linha azul: 808 200 110 • Fax: 21 394 57 50

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

IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA,  S.  A.
LIVRARIAS
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