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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO
ÁGUEDA

FERREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 725;
identificação de pessoa colectiva n.º 500828938; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/000119.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º , que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 75 000 euros (equivalente a
15 036 150$), e encontra-se dividido em duas quotas, sendo uma,
do valor nominal de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$),
pertencente ao sócio António Augusto Marques Ferreira, e outra,
do valor nominal de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), per-
tencente à sócia Zulmira dos Santos Ferreira.

§ único. Poderão os sócios fazer prestações suplementares de
capital até ao montante de 50 000 euros, reembolsáveis quando
julgadas dispensáveis, sendo o reembolso feito pela forma e nas
datas fixadas na assembleia geral que delibere a restituição.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10703608

GARRIDAUTO � REPARAÇÃO VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2474;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/000118.

Certifico que, entre José António Rodrigues Martins, casado com
Maria dos Santos Ferreira Martins, na comunhão de adquiridos, e
Manuel Martins de Almeida, casado com Maria Clara de Jesus
Agostinho, naquele regime, foi constituída, a sociedade comercial
em epígrafe, cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GARRIDAUTO � Reparação
Veículos Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Garrido, sem nú-
mero, lugar e freguesia de Aguada de Cima, concelho de Águeda.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na manutenção e reparação de
veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, José António Rodrigues
Martins e Manuel Martins de Almeida.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que repre-
sentem a totalidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargos dos sócios que vierem a ser de-

signados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados geren-
tes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência, poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10703624

CENTRO CLÍNICO DE BARRÔ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2110;
identificação de pessoa colectiva n.º 503842648; averbamento
n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 4/000120.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que cessaram fun-
ções de gerência, em 15 de Novembro de 1999, os ex-sócios Fran-
cisco José Batista, Maria Clara Cardoso Farias e Maria Raquel
Trajano Castelão, por renúncia, e foram nomeados gerentes, na
mesma data, os sócios José António da Conceição Alves e Ana
Cristina da Conceição Alves.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10703659

ALBERGARIA-A-VELHA

BODYFIT � REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO
E RECONDICIONAMENTO INTEGRAL

DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Estrada Nacional n.º 1, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 787/990629; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 1; números e datas das apresentações: 10/990629 e 9/
991228.

Certifico que, por escritura de 7 de Junho de 1999, a fls. 7, do livro
106-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das Empre-
sas do Porto, entre Rui Jorge Andrade Simão, Fernando Diogo Si-
mão e LUSO-CLEAN � Limpeza e Comercialização de Produtos
Automóveis, L.da, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma BODYFIT � Reparação, Manu-
tenção e Recondicionamento Integral de Veículos Automóveis, L.da, e
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tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 1, freguesia da Branca, con-
celho de Albergaria-a-Velha.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação social.

2.º

1 � O objecto social consiste na reparação, manutenção e
recondicionamento integral de veículos automóveis.

2 � A sociedade pode, igualmente, adquirir e alienar participa-
ções em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedade de
responsabilidade limitada, ainda que com objecto diferente do re-
ferido no n.º 1, bem como associar-se com outras pessoas jurídi-
cas, para nomeadamente, formar novas sociedades, agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos de interesse económi-
co, consórcios e associações em participação.

3 � A aquisição de participações em quaisquer sociedades de res-
ponsabilidade ilimitada carece de deliberação tomada em assembleia
geral de sócios e aprovada por maioria correspondente a três quartas
partes do capital social.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, correspondente por arredondamento a 99 760 euros,
representando por três quotas, sendo duas, iguais, de 7 000 000$,
uma de cada sócio, Rui Jorge Andrade Simão e Fernando Diogo
Simão, e outra, de 6 000 000$, da sócia LUSO-CLEAN � Lim-
peza e Comercialização de Produtos Automóveis, L.da

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, será remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
do sócio Rui Jorge Andrade Simão, de Pedro José Andrade Simão,
casado, residente no Porto, na Estrada Interior da Circunvalação,
12 679, e do outorgante Jorge Manuel Branco Teotónio, que, des-
de já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

3 � São atribuídos à gerência poderes para:
a) Aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens, seja qual

for a sua natureza, nomeadamente de bens imóveis;
b) A aquisição, alienação, oneração e locação de estabelecimentos;
c) A subscrição ou aquisição de participações noutras socieda-

des e a sua alienação ou oneração;
d) A prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela

sociedade.
5.º

1 � A transmissão de quotas entre vivos, onerosa ou gratuita, é
livremente permitida entre sócios; na transmissão a não sócios têm
direito de preferência em primeiro lugar a sociedade e seguidamente
os sócios não cedentes.

2 � Se um sócio pretender transmitir a sua quota a não sócios
deverá comunicar a pretensão à sociedade e aos restantes sócios,
por carta registada com aviso de recepção, indicando o nome do
adquirente, preço e condições de pagamento, a fim de a sociedade
ou os sócios, querendo, poderem usar do direito de preferência.

3 � Recebida a comunicação, a gerência convocará uma assem-
bleia geral para deliberar sobre se a sociedade deseja ou não pre-
ferir; não preferindo, deverão os sócios presentes declarar se pre-
tendem ou não usar desse direito, perdendo os sócios ausentes o
direito de preferir, no caso concreto.

4 � Se mais de um sócio pretender usar do direito de preferên-
cia, a quota será rateada pelos preferentes na proporção do capital
que possuírem.

5 � Se nem a sociedade nem qualquer dos sócios quiser usar do
direito de preferência, ou se nada for comunicado ao sócio no prazo
de 60 dias a contar do recebimento da comunicação, poderá a quota
ser transmitida livremente.

6.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas nos se-
guintes casos:

a) Insolvência, falência do sócio titular;
b) Se a quota for objecto de arresto, penhora ou envolvida em

processo judicial onde possa vir a ser alienada coercivamente;
c) Se a quota for transmitida ou cedida em contravenção do dis-

posto no artigo 5.º

Conferida, está conforme.

28 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, João Soares Figuei-
redo. 08979359

AROUCA

MANUEL MOREIRA DA ROCHA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arouca. Matrícula n.º 613;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000120.

Certifico, ter sido constituída entre José Carlos Moreira da Ro-
cha, casado com Ana Margarida dos Santos Silva, em comunhão
de adquiridos, e Manuel Moreira da Rocha, casado com Maria
Manuela dos Santos Conceição, em comunhão de adquiridos, uma
sociedade comercial por quotas, com a firma em epígrafe, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Moreira da Rocha &
Irmão, L.da, e terá a sua sede no lugar de Lázaro, freguesia de São
Miguel do Mato, concelho de Arouca.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede da
sociedade ser transferida para qualquer outro local, dentro do mes-
mo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como a sociedade
criar filiais e agências.

2.º

O seu objecto social consiste no comércio por grosso de madeiras.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro em dinheiro, é de 5000 euros, correspondente a 1 002 410$,
dividido em duas quotas, iguais, de 501 205$, pertencentes uma a
cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, desde já no-
meados gerentes, bastando uma assinatura para obrigar a sociedade.

5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital à
sociedade até ao montante do dobro do capital social, nas condi-
ções que forem aprovadas em assembleia geral.

6.º

A sessão de quotas é livre entre sócios; mas quanto a estranhos
fica dependendo consentimento da sociedade, tendo os outros só-
cios direito de preferência na aquisição.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Carla Gomes
Ferreira Martins. 08271534

CASTELO DE PAIVA

CORREIA GOMES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Dr. Sá Carneiro, Sobrado, Castelo de Paiva

Conservatória do Registo Comercial de Castelo de Paiva. Matrícula
n.º 60/840322; identificação de pessoa colectiva n.º 501429530;
data do depósito: 000117.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas, referentes ao ano de exercício de 1998.

21 de Janeiro de 2000. � O Conservador, Artur José Beleza de
Vasconcelos Oliveira. 08311196

ESTARREJA

HÁ SEMPR�IDEIAS, PLANEAMENTO DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 966/
991111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
991111.
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Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 1999, exarada
a fls. 8, do livro n.º 60-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo contrato constantes dos seguintes
artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Há Sempr�Ideias, Planeamento
de Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça de Francisco Barbo-
sa, 40, 1.º, esquerdo, freguesia de Beduído, concelho de Estarreja.

3 � A sociedade, por deliberação da gerência, poderá deslocar
a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como poderá criar 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 planeamento
estratégico, marketing e publicidade.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
4750 euros, pertencente à sócia Maria de Fátima Valente Lopes; e
uma, de 250 euros, pertencente ao sócio Acindino Tavares Luzes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios que vierem a ser desig-
nados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeada gerente a
sócia Maria de Fátima Valente Lopes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quan-
do esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que
forem acordadas em assembleia geral.

Conferi, está conforme.

30 de Novembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08339198

CARLOS AMADOR � INSTRUMENTAÇÃO INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 942/
990521; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/990915.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que o teor da
inscrição n.º 2 é o seguinte:

Apresentação 1/990915 � Dissolução e liquidação. Data da
aprovação das contas: 2 de Julho de 1999.

Conferi, está conforme.

27 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08850178

SILVA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 149/
700703; identificação de pessoa colectiva n.º 500248389; data do
depósito: 991019.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

19 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08339090

MATOS E VALENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 561/
901008; identificação de pessoa colectiva n.º 502430290; data do
depósito: 991124.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

19 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08339104

A TRANSPORTADORA PARDILHOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 959/
991011; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
991011.

Certifico que, por escritura de 17 de Setembro de 1999, exarada
a fls. 123, do livro n.º 184-C, do Cartório Notarial de Estarreja, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tantes dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma A Transportadora Pardilhoense, L.da,
com sede na Rua da Imprensa, 54, freguesia de Pardilhó, conce-
lho de Estarreja, e durará por tempo indeterminado.

2.º

O objecto social consiste no transporte rodoviário de mercadorias.

3.º

O capital social é de 10 000 042$, integralmente realizado em
dinheiro, encontrando-se dividido em três quotas: uma, de
9 699 921$, pertencente ao sócio Júlio da Silva Tavares de Al-
meida; outra, de 200 081$, pertencente à sócia Maria Goreth Soa-
res Coelho Almeida, e outra, de 100 040$, e pertencente ao sócio
Rui Jorge da Silva Soares dos Reis.

4.º

A cessão, parcial ou total de quotas, é livre entre os sócios; mas
a estranhos, depende do consentimento da sociedade, ficando os
sócios não cedentes com o direito de preferência, nos termos da lei.

5.º

Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos, é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre obrigatória
a assinatura do gerente com capacidade profissional.
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§ único. Ficam, desde já, nomeados gerentes, sem caução e com
ou sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral, os sócios Júlio da Silva Tavares de Almeida e Rui Jorge da
Silva Soares dos Reis, este último com capacidade profissional
reconhecida para o exercício da profissão de transportador rodo-
viário de mercadorias.

6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade, em
actos e contratos a ela estranhos, tais como fianças, abonações,
letras de favor e outros semelhantes.

Conferi, está conforme.

30 de Novembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08339139

M. GOMES � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 822/
961204; identificação de pessoa colectiva n.º 503779792; data do
depósito: 991216.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

27 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08010587

ECE � EMPRESA DE COGERAÇÃO DE ESTARREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 710/
940725; identificação de pessoa colectiva n.º 503243434; data do
depósito: 990707.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

7 de Julho de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 08010455

SRCM � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 860/
971103; identificação de pessoa colectiva n.º 504010832; data do
depósito: 990915.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

15 de Setembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08339120

MAEL � MATERIAIS DE EDIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 153/
710602; identificação de pessoa colectiva n.º 500234833; data do
depósito: 990709.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

15 de Setembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08773467

ANTÓNIO MIRANDA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 165/
721211; identificação de pessoa colectiva n.º 500313903; data do
depósito: 991228.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08773426

CENTRO DE ENFERMAGEM DOMICILIÁRIA DE ESTARREJA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 667/
930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503055271; data do
depósito: 991216.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08850216

ALCINO FRANCISCO MONTEIRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 615/
920313; identificação de pessoa colectiva n.º 502721405; data do
depósito: 990929.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

29 de Setembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08339112

ALMEIDA & MATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 589/
910724; identificação de pessoa colectiva n.º 502596767; data do
depósito: 991228.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

28 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oli-
veira Fontoura. 08339040

MACROLAR � COMÉRCIO E APLICAÇÕES
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 806/
960724; identificação de pessoa colectiva n.º 503269840; data do
depósito: 990628.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

6 de Julho de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Oliveira
Fontoura. 08772150
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CIÊNCIA DIVERTIDA, IMPORTAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO
E VENDA DE MATERIAL DIDÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estarreja. Matrícula n.º 811/
960902; identificação de pessoa colectiva n.º 503719471; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 35/990430.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes ao registo da prestação de contas, referentes
ao ano de 1998, de sociedade em epígrafe.

Conferi, está conforme.

20 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Vera Lúcia Olivei-
ra Fontoura. 08850267

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

COLAPSO � MODA JOVEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3408/980428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504139177; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço analí-
tico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407280

CABRAL E FILHOS 3 � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2903/950803; identificação de pessoa colectiva
n.º 503467782; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407263

MULTIMAR � PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2923/951016; identificação de pessoa colectiva
n.º 502439815; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados, certificação legal de contas, relatório
e parecer do conselho fiscal).

Está conforme.

14 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407310

ALFREDO DE PINA GOMES DE PINHO & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1370/801029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501101047; data da apresentação: 991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407891

CASTRO & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1067/770328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500682860; data da apresentação: 991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

14 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407905

BEIRA-MAR � ARTIGOS FUNERÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3146/961230; identificação de pessoa colectiva
n.º 503795771; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: Of. 14 e 16/991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial:

a) Cessação da função do gerente, Vítor Rufino dos Santos
Gomes, em 11 de Outubro de 1999, por renúncia.

b) Reforço de capital, na quantia de 2410$, realizado em dinhei-
ro, pelos sócios José Luís da Silva Ferreira da Cunha, com 1928$,
e Maria Adelaide da Silva Mendes da Cunha, com 482$, para re-
forço do valor nominal das suas quotas.

c) Alteração do contrato, cujas cláusulas alteradas são a 3.ª e 4.ª,
cuja redacção actualizada passa a ser a seguinte:

3.ª

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
integralmente realizado em dinheiro, correspondente à soma de duas
quotas, sendo uma, de 4000 euros (equivalente a 801 928$), do
sócio José Luís da Silva Ferreira da Cunha, e outra, de 1000 eu-
ros (equivalente a 200 482$), da sócia Maria Adelaide da Silva
Mendes da Cunha.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios, até ao montante de 10 000 000$, nos termos e condições
que forem fixados em assembleia geral.

4.ª

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios José
Luís da Silva Ferreira da Cunha e Maria Adelaide da Silva Men-
des da Cunha, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a as-
sinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

Que a quantia correspondente a este aumento de capital já deu
entrada na caixa social e que não são exigíveis pela lei ou pelo
contrato a realização de outras entradas.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407913
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AGÊNCIA FUNERÁRIA BEIRA-MAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2131/890911; identificação de pessoa colectiva
n.º 502219769; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: Of. 10 e 12/991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial:

a) Cessação da função do gerente, Vítor Rufino dos Santos
Gomes, em 11 de Outubro de 1999, por renúncia.

b) Reforço de capital, na quantia de 2410$, realizado em dinhei-
ro, pelos sócios José Luís da Silva Ferreira da Cunha, com 1928$,
e Maria Adelaide da Silva Mendes da Cunha, com 482$, para re-
forço do valor nominal das suas quotas.

c) Alteração do contrato, cujas cláusulas alteradas são a 1.ª, 3.ª e
4.ª, cuja redacção actualizada passa a ser a seguinte:

1.ª

A sociedade adopta a firma Agência Funerária Beira-Mar, L.da,
e tem a sua sede na Rua da Igreja Matriz, 70, cidade de Oliveira
de Azeméis.

3.ª

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
integralmente realizado em dinheiro, correspondente à soma de duas
quotas, sendo uma, de 4000 euros (equivalente a 801 928$), do
sócio José Luís da Silva Ferreira da Cunha, e outra, de 1000 eu-
ros (equivalente a 200 482$), da sócia Maria Adelaide da Silva
Mendes da Cunha.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital aos
sócios, até ao montante de 10 000 000$, nos termos e condições
que forem fixados em assembleia geral.

4.ª

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios José
Luís da Silva Ferreira da Cunha e Maria Adelaide da Silva Men-
des da Cunha, desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a as-
sinatura de qualquer um deles para obrigar a sociedade.

Que a quantia correspondente a este aumento de capital já deu
entrada na caixa social e que não são exigíveis pela lei ou pelo
contrato a realização de outras entradas.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407735

EVA & MARIA JOSÉ COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Matrícula
n.º 3035/960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503642444;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/990730.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial:

a) Reforço de capital, na quantia de 900 000$, realizado em di-
nheiro e subscrito por ambas as sócias, Eva Maria Ferreira da Costa
e Maria José Ferreira da Costa, com 450 000$, cada uma, para
aumento do valor nominal das suas quotas.

b) Alteração do contrato, cuja cláusula alterada foi a 4.ª, cuja
redacção actualizada passa a ser a seguinte:

4.ª

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro e nos
valores constantes da escrituração social, é de 6484,37 euros, correspon-
dente a 1 300 000$, dividido em duas quotas, iguais, de 3242,19 euros,
correspondente a 650 000$, pertencentes uma a cada uma das sócias,
Eva Maria Ferreira da Costa e Maria José Ferreira da Costa.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto completo do contra-
to alterado, na sua redacção actualizada.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 08525269

DROGARIA LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1934/880129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501927514; data da apresentação: 991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407930

DINÂMICA � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
DE COMÉRCIO ALIMENTAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2410/911031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502642653; data da apresentação: 991230.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados, certificação legal de contas e relató-
rio e parecer do conselho fiscal).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407948

PETROLÍQUIDO � COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 3348/980205; identificação de pessoa colectiva
n.º 504062409; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407093

FRIOPEIXE � PRODUTOS CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 1603/830211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501353909; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407107
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MITJAVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2044/881230; identificação de pessoa colectiva
n.º 502084960; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos
do Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pas-
ta respectiva, os documentos de prestação de contas, da socie-
dade em epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da apro-
vação donde consta a aplicação dos resultados, relatório de
gestão, balanço analítico, demonstração de resultados líquidos e
anexo ao balanço e à demonstração dos resultados, certificação
legal de contas).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407115

SOBOM � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE RAÇÕES DE UL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 806/720711; identificação de pessoa colectiva
n.º 500252408; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407204

CAFÉ BOLÍVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 2856/950313; identificação de pessoa colectiva
n.º 503375896; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta
respectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407212

ANTERO HENRIQUES MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Oliveira de Azeméis. Ma-
trícula n.º 947/750424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500312117; data da apresentação: 991231.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º, ambos do
Código do Registo Comercial, que foram depositados, na pasta res-
pectiva, os documentos de prestação de contas, da sociedade em
epígrafe, do exercício do ano de 1998 (acta da aprovação donde
consta a aplicação dos resultados, relatório de gestão, balanço ana-
lítico, demonstração de resultados líquidos e anexo ao balanço e à
demonstração dos resultados).

Está conforme.

13 de Janeiro de 1999. � A Conservadora, Maria da Conceição
Maia Meireles de Oliveira. 11407220

SANTA MARIA DA FEIRA

LUXOR � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 3583/920903; identificação de pessoa colectiva
n.º 502840340; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 36/990423.

Certifico, que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos relativos à prestação de contas, do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08039283

MANUEL, SANTOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2580/881125; identificação de pessoa colectiva
n.º 501380786; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 7/
990326.

Certifico, que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foram depositados, na pasta respectiva, os
documentos relativos à prestação de contas, do ano de exercício de
1998.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08053839

FRUTICOR � SOCIEDADE AGRÍCOLA DE FRUTAS
E CORTIÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2528/880809; identificação de pessoa colectiva
n.º 501836667; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 164/990429.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas, do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08039321

J. A. VEIGA DE MACEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 1053/750821; identificação de pessoa colectiva
n.º 500364265; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 7/991011.

Certifico que pela apresentação supra referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo da cessação de fun-
ções do gerente José Alves Veiga de Macedo, por óbito. Data: 2 de
Março de 1990.

Conferida, está conforme o original.

20 de Outubro de 1999. � A Conservadora, Maria Arminda
Branco da Silva Soares Duarte. 09753559

J. CORREIA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 2149/860725; identificação de pessoa colectiva
n.º 501697071.
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Certifico que, em 29 de Dezembro de 1999, foram depositados,
na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à
prestação de contas, do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

5 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08052581

AMORIM & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 106/221006; identificação de pessoa colectiva
n.º 500311390; inscrição n.º 28; número e data da apresenta-
ção: 9/990611.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas, do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

18 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08001570

ALTA PIRÂMIDE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 6235/000104; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/000104.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe e pela apre-
sentação referida, foi efectuado o registo de constituição de socie-
dade entre José Eugénio Martins de Oliveira e mulher, Filomena
Maria Dias Camões, na comunhão de adquiridos, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade a firma Alta Pirâmide � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da, com sede na Rua de São Nicolau, 3, 3.º, ED, da
freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas, iguais, do valor nomi-
nal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

Os sócios ficam autorizados 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 socieda-

des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme.

7 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08022607

ANAZÉ � CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrícula
n.º 1567/800728; identificação de pessoa colectiva n.º 500987947.

Certifico que, em 7 de Dezembro de 1999, foram depositados,
na pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à pres-
tação de contas, do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09671226

JAIME ALMEIDA SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6240/000107; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/000107.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de constituição de sociedade, entre Jaime Almeida San-
tos e mulher, Madalena Rodrigues Sá Santos, na comunhão de
adquiridos, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Jaime Almeida Santos, L.da, tem a sua
sede na Travessa do Gôjo, 109, da freguesia de Escapães, do conce-
lho de Santa Maria da Feira.

2.º

Tem por projecto a reparação de automóveis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, divide-se em duas quotas, iguais, de 2500 euros, sendo
uma de cada um dos sócios.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas prestações suplementares, até ao triplo do capital social.

5.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um
deles, em todos os seus actos e contratos, inclusive a compra e
venda de veículos automóveis, de e para a sociedade.

6.º

As assembleias gerais serão comunicadas por meio de carta re-
gistada, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias

Está conforme.

12 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08022542

ALVES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira.
Matrícula n.º 4481/950627; identificação de pessoa colectiva
n.º 503591122; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 12/990414.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados, na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas, do ano de exercício de 1998.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08052425
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SÃO JOÃO DA MADEIRA

JUSTINO & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1752/941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503383066;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/000119.

Certifico, relativamente à sociedade Justino & Alves, L.da, que foi
alterado parcialmente o contrato de sociedade tendo, em consequên-
cia, o artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Justino & Alves, L.da, com
sede na Avenida da Buciqueira, 224, da freguesia e concelho de
São João da Madeira.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556478

A. S. N. � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 950/900205; identificação de pessoa colectiva n.º 502286636;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/000118.

Certifico que a sociedade supra foi dissolvida, nada havendo a
partilhar e liquidar.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556460

GUIMARÃES & SALGADO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 1418/960216; identificação de pessoa colectiva n.º 503592390;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/000118.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social, de 800 000$ para 5 000 000$, sendo o aumento de
4 200 000$, subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios, na pro-
porção e em reforço de cada uma das quotas.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato de so-
ciedade, tendo, em consequência, os artigos 1.º e 3.º, ficado com a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Guimarães & Salgado �
Sociedade de Construções e Imobiliária, L.da, e tem a sua sede à
Rua de Cucujães, 525, desta cidade de São João da Madeira.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos valores constantes da escrituração social, é de 5 000 000$,
correspondente a 24 939,89 euros, dividido em duas quotas iguais,
de 2 500 000$, pertencentes uma a cada sócio.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556451

CALÇADO ALINE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrícula
n.º 627/840320; identificação de pessoa colectiva n.º 501448063;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 2/000114.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi alterado par-
cialmente o contrato de sociedade, tendo, em consequência, sido
aditado um novo artigo ao pacto social, o qual passa a ser o 10.º,
e fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556435

VASTEMA � ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE MÁQUINAS
E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 893/890428; identificação de pessoa colectiva
n.º 502151625; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 1/
000114.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social, de 4 000 000$ para 7 000 000$, sendo o aumento de
3 000 000$, integralmente realizado em dinheiro e subscrito por
ambos os sócios, em partes iguais, pelo reforço das respectivas
quotas.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato da so-
ciedade tendo, em consequência, o artigo 4.º ficado com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
34 915 euros e 85 cêntimos (equivalente a 7 000 000$), e corres-
ponde à soma de duas quotas de 17 457 euros e 93 cêntimos, cada
(equivalente a 3 500 000$), pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Alberto Pinto Martins e Maria Judite Fernandes de Sousa.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

20 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556427

OHMTÉCNICA � REPRESENTAÇÕES DE MARCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1569/980123; identificação de pessoa colectiva
n.º 504059521; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1; números e
data das apresentações: 1 e 2/000113.

Certifico que ficou depositada, a fotocópia de escritura de que
costa a cessão de funções, na sociedade em epígrafe, do gerente
João Paulo da Costa Moreira.

19 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556419

A CAMPONESA � PADARIA, CONFEITARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1503/970513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877212; inscrição n.º 7; número e data da apresenta-
ção: 12/991111.

Certifico que ficou depositada a escritura, de que consta a de-
signação dos gerentes, da sociedade em epígrafe, de Mário Terras
Alexandre e Carlos Alberto Soares dos Reis.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556524
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A CAMPONESA � PADARIA, CONFEITARIA E SNACK-BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 1503/970513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503877212; inscrição n.º 8 e averbamento n.º 1; números e
datas das apresentações: 13/991111 e 3/000119.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social, de 2 000 000$ para 2 004 820$, sendo o aumento de
4820$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em reforço e na pro-
porção das suas quotas.

Certifico, ainda, que foi alterado o contrato de sociedade, ten-
do, em consequência, os artigos 4.º e 9.º, ficado com a seguinte
redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos valores constantes da escrituração social, é de 10 000 eu-
ros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma de quatro
quotas, iguais, de 2500 euros cada (equivalente a 501 205$), sen-
do uma de cada sócio.

9.º

As assembleias gerais que aprovarem o balanço e contas de cada
exercício deliberarão, também o destino a dar aos resultados do
exercício que poderão ser destinados à criação ou reforço de reser-
vas.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556559

PINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 411/650515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500221247; inscrição n.º 6 e averbamento n.º 1; números e
datas das apresentações: 6/991111 e 1/000119.

Certifico, relativamente à sociedade supra, que foi aumentado o
capital social, de 700 000$ para 2 004 820$, sendo o aumento de
1 304 820$, realizado em dinheiro, pelos sócios, em reforço e na
proporção das suas quotas.

Certifico, ainda, que foi alterado parcialmente o contrato de so-
ciedade, tendo, em consequência, o artigo 4.º, ficado com a seguinte
redacção:

4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro e nos valores constantes da escrituração social, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma de
quatro quotas, iguais, de 2500 euros (equivalente a 501 205$), e
pertença uma de cada sócio.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante do capital social. Os sócios Pode-
rão fazer à sociedade os suprimentos de que esta carecer.

Mais certifico, que o texto completo do contrato, na sua redac-
ção actualizada, ficou depositado, na pasta respectiva.

Está conforme o documento original.

17 de Novembro de 1999. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556575

PINHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira.
Matrícula n.º 411/650515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500521247; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, inscrição
n.º 7 e averbamento n.º 1; números e datas das apresentações: 4,
5, 6 e 8/991111 e 2/000119.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi deposita-
da a fotocópia de escritura de que consta:

1 � A cessação de funções dos gerentes, António Lacerda Fer-
nandes, José Lacerda Fernandes e Ângelo Cardoso do Vale Qua-
resma, em 26 de Outubro de 1999, por renúncia.

2 � A nomeação dos gerentes, César Lima da Silva, casado,
Mário Terras Alexandre, casado, e Carlos Manoel dos Reis Fernan-
des, casado, por deliberação de 26 de Outubro de 1999.

17 de Novembro de 1999. � A Conservadora, Maria Adelaide
Rodrigues Fernandes dos Santos Lima. 09556567

BEJA
CASTRO VERDE

MAJOCANA, COMPRA E REVENDA DE PRODUTOS
AGRO-PECUÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 134; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
991228.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe entre, Ma-
nuel Luís Martins Nobre, natural da freguesia de Santiago, conce-
lho de Lisboa, e mulher, Maria Amélia Fátima Cortes Nobre, natu-
ral da freguesia de Santa Clara-a-Nova, concelho de Almodôvar,
residentes no Largo de Victor Guerreiro Prazeres, 7, Castro Verde,
casados sob o regime de comunhão geral de bens, contribuintes fis-
cais n.os 150702027 e 150702043; Maria Teresa Cortes Martins
Nobre Alves, natural da freguesia e concelho de Castro Verde, resi-
dente na Rua de Gago Coutinho, 11, em Castro Verde, contribuinte
fiscal n.º 150702060, casada com Francisco José Cascalheira Alves,
sob o regime de comunhão de adquiridos, e Maria Júlia Cortes
Martins Nobre, natural da dita freguesia de Castro Verde, residente
na Rua da Seara Nova, 26, em Castro Verde, contribuinte fiscal
n.º 102754934, casada com António Eduardo Sotto Mayor Figueira
Campeão, sob o regime de separação de bens.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade, respectivamente n.os 1171018, de 16 de Dezem-
bro de 1998, 1244552, de 9 de Julho de 1981, 4877424, de 7 de
Junho de 1995, e 4729838, de 8 de Fevereiro de 1995, emitidos
pelos Arquivos de Identificação de Lisboa e de Beja.

Pelos outorgantes foi dito que, entre si constituem uma sociedade
comercial por quotas que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAJOCANA, Compra e Re-
venda de Produtos Agro-Pecuários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Victor Guerreiro
Prazeres, 7, freguesia e concelho de Castro Verde.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra para revenda de pro-
dutos agro-pecuários. Compra e venda de prédios rústicos e urba-
nos e revenda dos adquiridos para o mesmo fim e sua administra-
ção. Arrendamentos de quaisquer prédios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas: duas,
iguais, do valor nominal de 375 904$, cada, tituladas uma por cada
sócio, Manuel Luís Martins Nobre e Maria Amélia de Fátima Cor-
tes Nobre, e outras duas, iguais, do valor nominal de 125 301$, cada,
tituladas uma por cada uma das sócias, Maria Júlia Cortes Martins
Nobre e Maria Teresa Cortes Martins Nobre Alves.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, Manuel Luís
Martins Nobre e Maria Amélia de Fátima Cortes Nobre.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
em caso de morte e, bem assim, quando aquela for sujeita a arro-
lamento, arresto, penhora, quando for incluída em massa falida, ou
quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida sem consenti-
mento da sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da quo-
ta, acrescida da parte correspondente nos eventuais fundos de reser-
va e deverá ser deliberada pela sociedade no prazo de 90 dias, con-
tados a partir da data em que a sociedade teve conhecimento da causa
da 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.

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.

20 de Janeiro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
09848789

BRAGA
AMARES

AMARZOO � SERVIÇOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 320/
980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504097083; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/991228.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, relativos
ao registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe, relati-
vas ao exercício do ano de 1998.

Certifico, ainda, que foi alterado o n.º 1, do artigo 1.º, da referi-
da sociedade, o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AMARZOO � Serviços
Veterinários, L.da, e tem a sua sede no lugar da Cerca, Quinta da
Cerca, freguesia de Bouro (Santa Maria), concelho de Amares.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Benilde da Concei-
ção Alves Ferreira. 07347626

BARBOSA & SILVA � ARTIGOS SANITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 140/
890526; identificação de pessoa colectiva n.º 502167408; data da
apresentação: 000118.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos, relativos
ao registo da prestação de contas, da sociedade em epígrafe, rela-
tivas ao exercício dos anos de 1997 e 1998, respectivamente.

Está conforme o original.

18 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Benilde da Concei-
ção Alves Ferreira. 07319258

J. PEIXOTO � TÉCNICAS E COMPONENTES
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 319/
980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504097679; data da
apresentação: 991216.

Certifico, que foi efectuado o depósito dos documentos, relati-
vos ao registo da prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

16 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Benilde da Con-
ceição Alves Ferreira. 07347600

ARPINHO � CAFETARIA E CROISSANTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 135/
880905; identificação de pessoa colectiva n.º 502030011; data da
apresentação: 991227.

Certifico, que foi efectuado o depósito dos documentos, relati-
vos ao registo da prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

27 de Dezembro de 1999. � A Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Maria Fernanda de Oliveira Costa Pires da
Silva. 07347464

Q. S. V. � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 241/
950704; identificação de pessoa colectiva n.º 503443549; data da
apresentação: 991230.

Certifico, que foi efectuado o depósito dos documentos, relati-
vos ao registo da prestação de contas, da sociedade em epígrafe,
relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Dezembro de 1999. � A Ajudante em substituição legal
da Conservadora, Maria Fernanda de Oliveira Costa Pires da
Silva. 07347472

CONSTRUÇÕES M. C. F., L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 394/
991223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
991223.

Certifico que, entre Manuel Maia da Cunha, casado com Ana-
bela Ferreira da Silva, na comunhão de adquiridos, e Manuel An-
tónio Pereira Fernandes, casado com Maria Teresinha Maia da
Cunha, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções M. C. F., L.da, e
tem a sua sede no lugar do Paço Velho, freguesia de Caires, con-
celho de Amares.

2 � A gerência poderá deslocar a sua sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como instalar e
manter sucursais e outras formas de representação social, quer no
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território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade de consenti-
mento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edi-
fícios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições a estabelecer em assembleia geral, e serão reem-
bolsados prioritariamente sobre a distribuição dos lucros.

3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante do capital social então em vigor, desde que
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A assembleia geral poderá deliberar que os lucros apurados em
cada balanço, depois de retirada a percentagem para o fundo de
reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte,
destinando-os à criação de provisões ou de reservas especiais.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, conforme for fixado em
assembleia geral, são diferidas aos gerentes.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos são

necessárias as assinaturas de dois gerentes.
4 � Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e venda

e aluguer de veículos automóveis, designadamente, contratos de
leasing ou locação financeira de veículos automóveis e móveis e,
ainda, tomar de arrendamento quaisquer locais.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como abonações, fian-
ças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, bem como entre
estes e os seus descendentes.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão fica
dependente do consentimento da sociedade, à qual é reservado o
direito de preferência em primeiro lugar, ficando reservado esse
direito, em segundo lugar, aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Por falecimento ou interdição de um dos sócios, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou o representante legal
do interdito, devendo aqueles nomear de entre si um que a todos
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução da sociedade todos os sócios serão liqui-
datários, ficando, desde já, determinado que se algum pretender
ficar com os bens sociais serão estes licitados entre eles, verbalmen-
te, e adjudicados ao que maior vantagem oferecer em preço e for-
ma de pagamento.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
nos casos seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou qualquer outro procedimento

cautelar ou administrativo;
c) Em caso de insolvência, interdição ou inabilitação de qualquer

sócio.
2 � A amortização produz todos os seus efeitos desde a delibe-

ração social respectiva, e será feita pelo valor da quota determina-
do segundo o último balanço aprovado, sendo o pagamento efec-
tuado consoante o que for deliberado em assembleia geral, salvo
se a lei estipular outros valores ou prazos.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Benilde da Concei-
ção Alves Ferreira. 07347618

BARCELOS

DISTEBE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2009/920129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501597255; averbamento n.º 1 à inscrição n.º E-14; número
e data da apresentação: 11/991105.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de fiscal único suplente, Armando de Oliveira Camelo, por
falecimento.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10521917

DISTEBE � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Rua de Cândido da Cunha, 34, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2009/920129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501597255; inscrição n.º E-15; número e data da apresenta-
ção: 5/990623.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi no-
meado Mário Eduardo Oliveira de Sousa, casado, revisor oficial de
contas, como fiscal único suplente. Prazo: 1999/2000.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 06091415

MALHAS DONEI, L.DA

Sede: Rua do Souto, 171, rés-do-chão, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2056/920424; identificação de pessoa colectiva
n.º 502750120; inscrição n.º E-2; número e data da apresenta-
ção: 22/991105.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do um aumento de capital, de 19 600 000$, em dinheiro, ficando
com 20 000 000$, e alterados os artigos 1.º, n.º 2, 3.º e 7.º, do pacto
social, os quais ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � [�]
2 � A sua sede é no lugar de Lombão, freguesia de Lijó, con-

celho de Barcelos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores da escritura social, é de 20 000 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas, iguais, de 10 000 000$, perten-
cendo uma a cada um dos sócios.

7.º

Poderão os sócios fazer prestações suplementares de capital, até
um quinto do montante do capital, nessa altura existente.

Foi depositado, o texto completo e actualizado do contrato.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10521925

J. FERROS & FILHAS, L.DA

Sede: Agra, Monte de Fralães, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2741/960222; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503613070; inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 29 e Of. 26/991105.

Certifico, com relação à sociedade em epígrafe, que cessou as
funções de gerente, José da Silva Ferros, por renúncia; data da
comunicação: 5 de Agosto de 1999, e foram alterados os artigos 3.º
e 4.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de cinco quotas, sendo uma de
1 000 000$, pertencente ao sócio José da Silva Ferros; uma, de
500 000$, pertencente à sócia Margarida de Jesus Machado Mi-
randa Ferros; duas, iguais, de 1 250 000$, pertencente uma a cada
uma das sócias, Fernanda Graziela Miranda Ferros e Carla Bela
Miranda Ferros de Sá, e uma, de 1 000 000$, pertencente ao sócio
Francisco José Castro de Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos sócios Fernanda Graziela Miranda Ferros e Francisco José
Castro de Sá, que, desde já, são nomeado gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
suficiente de qualquer um dos gerentes.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar,
vender, permutar e alugar quaisquer bens móveis e celebrar con-
tratos de locação financeira.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e outros semelhantes, res-
pondendo o contraventor perante a sociedade por todos os prejuí-
zos que porventura lhe causar.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10366350

QUINTA DO TORREÃO � TURISMO DO ESPAÇO RURAL,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Mourens, Silveiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 3100/971103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504007181; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 44/991105.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital e redenominação do capital social,
sendo o aumento de 45 113 270$, em dinheiro, ficando com
47 113 270$, e alterado o artigo 3.º, do pacto social, o qual ficou
com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
235 000 euros, representado por uma só quota, pertencente ao só-
cio único.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10366377

CONFECÇÕES FIGUEIREDO & SAMEIRO, L.DA

Sede: Areal de Baixo, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 3504/990806; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/990806.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que entre
Maria do Sameiro dos Santos Figueiredo, casada com Francisco

José da Silva Vasconcelos Bandeira Lemos, na comunhão de ad-
quiridos, e Francisco Santos Figueiredo, casado com Joaquina
Maria Cardoso Mendes, na comunhão de adquiridos, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Figueiredo &
Sameiro, L.da

2 � A sua sede é no lugar de Areal de Baixo, freguesia de
Barcelinhos, concelho de Barcelos.

3 � A sociedade poderá criar filiais, agências e sucursais, onde
e quando julgar conveniente e transferir a sua sede para outro lo-
cal, do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, por delibera-
ção da gerência, assim como poderão ser criadas ou encerradas fi-
liais ou qualquer outra forma de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto confecções de artigos de vestuário
em série.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma, de
300 000$, pertencente à sócia Maria do Sameiro dos Santos Figuei-
redo, e outra de 100 000$, pertencente ao sócio Francisco dos San-
tos Figueiredo.

4.º

A cessão de quotas entre sócios, total ou parcialmente, é livre;
a não sócios carece de prévio consentimento da sociedade e dos
sócios não cedentes que, por esta mesma ordem, terão direito de
preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a ambos os sócios que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos e
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, são ne-
cessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para os
actos de mero expediente, é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar,
vender, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros
bens móveis, tomar de arrendamento e de trespasse locais destina-
dos ao exercício da sua actividade, rescindir e alterar os respecti-
vos contratos, celebrar contratos de locação financeira ou de lea-
sing, confessar, desistir ou transigir em juízo, movimentar e débito
e a crédito qualquer conta bancária, emitir e assinar cheques, fac-
turas e recibos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designada-
mente, em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, res-
pondendo o contraventor perante a sociedade por todos os prejuí-
zos que porventura lhe causar.

6.º

Os lucros líquidos disponíveis, apurados em cada balanço, se-
rão ou não distribuídos, conforme for deliberado em assembleia
geral.

7.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
triplo do capital social e os sócios poderão fazer à sociedade os
suprimentos de que ela carecer, nos termos e condições que vie-
rem a ser aprovados em assembleia geral.

8.º

Por falecimento de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os sobrevivos e os herdeiros do falecido, que designarão um de
entre si que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10520201
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AUTO REPARADORA � NARCISO FERNANDES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Costa, Midões, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2590/000110; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/000110.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que José Nar-
ciso Fernandes da Silva, constituiu a sociedade unipessoal em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Reparadora � Narciso
Fernandes, Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sua sede é no lugar da Costa, freguesia de Midões, no
concelho de Barcelos.

3 � A gerência poderá transferir a sede social para outro local
do mesmo concelho e criar filiais, agências e sucursais onde jul-
gar conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a manutenção e reparação de veí-
culos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro,. é de
1 500 000$, representado por uma só quota, pertencente ao seu
único sócio.

ARTIGO 4.º

Fica autorizado o sócio único a celebrar com a sociedade todos
os negócios jurídicos conducentes à prossecução do objecto da
sociedade, nos termos previstos no artigo 270.º-F, do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a quem vier a ser desig-
nado gerente.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio único José Narci-
so Fernandes da Silva.

3 � Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos,
representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é neces-
sária a assinatura de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes, poderá a gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis e proceder aos com-

petentes registos;
b) Comprar e vender quaisquer outros bens móveis ou imóveis,

façam ou não parte do imobilizado da empresa;
c) Subscrever contratos de locação financeira ou de trespasse de

estabelecimentos comerciais;
d) Tomar de arrendamento qualquer local para os fins sociais e

alterar ou rescindir os respectivos contratos;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e fora dele.
5 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade, em actos ou

documentos estranhos aos negócios sociais, designadamente, letras
de favor, avales, fianças e abonações, respondendo o infractor pes-
soalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuízos que venha
a causar.

ARTIGO 6.º

1 � O sócio poderá fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições por aquele determinadas.

2 � Por decisão do sócio único, poderá o mesmo realizar pres-
tações suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do
capital social subscrito.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em sociedades
com objecto social igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por lei especial e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10367675

FURTADO & SILVA, L.DA

Sede: Ribeira, Gueral, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula
n.º 2907/901202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503780847; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
991109.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado o registo de teor seguinte:

Apresentação 7/991109 � Dissolução e encerramento da liqui-
dação.

Aprovação das contas: em 31 de Agosto de 1999.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Berta da
Silva Pimenta. 10366385

CELORICO DE BASTO

F. SOUSA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrí-
cula n.º 320; identificação de pessoa colectiva n.º 504830279;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000118.

Certifico que, entre Francisco Alves de Sousa e Ana Pires Tei-
xeira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo seguinte contrato:

No dia 18 de Janeiro de 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada, Olinda de
Fátima Esteves, notária deste cartório, compareceram Francisco
Alves de Sousa, contribuinte fiscal n.º 149886241, e mulher, Ana
Pires Teixeira, contribuinte fiscal n.º 181963507, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, naturais da freguesia de Basto
(São Clemente), concelho de Celorico de Basto, onde residem no
lugar de Ferrã, portadores dos bilhetes de identidade, respectiva-
mente, n.os 6923411, de 27 de Fevereiro de 1998, e 10079580, de
24 de Outubro de 1995, emitidos pelos Serviços de Identificação
Civil de Braga e Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela escritura celebram entre si um con-
trato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Sousa & Teixeira, L.da, e tem
a sua sede no lugar de Ferrã, freguesia Basto (São Clemente), con-
celho de Celorico de Basto.

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, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas. Compra e venda de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em
quaisquer sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, bem
como associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas, para,
nomeadamente, formar agrupamentos complementares de empresas,
agrupamentos europeus de interesse económico, novas sociedades,
consórcios e associações em participação, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de
6000 euros, pertencente ao sócio Francisco Alves de Sousa, e ou-
tra, do valor nominal de 4000 euros, pertencente à sócia Ana Pi-
res Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem aos sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.
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2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a não sócios não produz efeitos para com a
sociedade enquanto não for consentida por esta, a não ser que se
trate de cessão entre cônjuges, entre ascendentes e descendentes ou
entre sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda, quando, por qual-

quer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação
ou venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.
Declararam finalmente os outorgantes, que a gerência fica, des-

de já, autorizada a proceder ao levantamento da totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imó-
veis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo
a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse perío-
do, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Julieta Borges
Gonçalves Teixeira da Mota. 10106367

GUIMARÃES

ALARMAVE � COMÉRCIO DE ARTIGOS ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6596; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
991202.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
seguinte constituição de sociedade:

No dia 30 de Novembro de 1999, na cidade de Braga e no Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua
do Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada, Olinda
de Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Luís Miguel Castro Gomes, contribuinte fiscal n.º 216063280,
natural da freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, residente
na Avenida de Antero de Quental, 38, 6.º, C, da cidade de Braga,
casado com Sónia Alexandra Pais Alves Gomes, sob o regime de
bens adquiridos, portador do bilhete de identidade 10334778, emi-
tido em 21 de Maio de 1996, em Lisboa, pelos Serviços de Identi-
ficação Civil;

 2.º Fernando Batista da Costa Pereira, contribuinte fiscal
n.º 211220574, solteiro, maior, natural da freguesia de Braga (São
José de São Lázaro), desta cidade, residente no lugar da Cachada,
45, freguesia de Espinho, deste concelho de Braga, portador do
bilhete de identidade n.º 11600001, emitido em 20 de Março de
1995, em Braga, pelos Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos
bilhetes de identidade.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre
si, um contrato de sociedade comercial por quotas, nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALARMAVE � Comércio de
Artigos Electrónicos L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor
Manuel José Pereira, 520, 4.º, direito, freguesia de Caldelas, con-
celho de Guimarães.

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, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
artigos eléctricos e electrónicos, instalação de sistemas de segurança.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabili-
dade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � 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.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 400 000 euros.

interesse económico, novas sociedades, consórcios e associações
em participação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, competem aos gerentes.

2 � Ficam, desde já, nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é necessária a intervenção de dois gerentes.
4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis,

incluindo automóveis;
b) Tomar de trespasse ou de arrendamento quaisquer locais, bem

como alterar ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação financeira;
d) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos nos

mercados nacionais e internacionais e realizar operações de crédito
que sejam permitidas por lei, prestando as garantias exigidas pelas
entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual se defe-
re aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

Dissolvida a sociedade, far-se-á a liquidação de acordo com o
que for estabelecido unanimemente pelos sócios. Se não houver
unanimidade, será todo o seu activo, depois de pagas as dívidas aos
credores, adjudicado ao sócio que, em licitação, melhores condi-
ções oferecer em preço, garantias e condições de pagamento.

Está conforme o original.

9 de Dezembro de 1999.� A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 09550003

L. RIBEIRO � PROMOÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR, L.DA

Sede: Rua do Burgo, 4.º, bloco 461,
freguesia de Selho de São Jorge, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 3753; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 86/
990429.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta da aprovação de
contas, o balanço analítico, a demonstração de resultados líqui-
dos, o anexo ao balanço e à demonstração de resultados, o rela-
tório da gestão e certificado legal de contas, relativo ao registo
de prestação de contas, do ano de exercício de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

28 de Maio de 1999. � A Ajudante, Maria Cristina Moreira da
Silva. 09551484
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TEXIRECUPERA � RECUPERAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Lugar da Aula, freguesia de Conde

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 1758; identificação de pessoa colectiva n.º 501123334; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 10/991104.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 48 200$, em dinheiro, e alterados
os artigos 1.º, 2.º e 3.º do pacto social, os quais ficam com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma TEXIRECUPERA � Re-
cuperação de Têxteis, L.da, e continua a ter a sua sede no lugar da
Aula, freguesia de Conde, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto passa a ser a preparação e fiação de fibras do tipo
algodão, recuperação de desperdícios têxteis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde
a soma de duas quotas, sendo uma, de 95 000 euros, pertencente
ao sócio David Miguel Rodrigues Pinheiro Gonçalves, e outra, de
5000 euros, pertencente à sócia Alexandrina Maria Rodrigues Pi-
nheiro Gonçalves Barbedo Ferreira.

Certifico que foi depositado o texto actualizado do contrato de
sociedade.

14 de Dezembro de 1999. � A Ajudante Principal, Maria Ali-
ce da Silva e Castro Lopes. 09546650

BRAGANÇA
CARRAZEDA DE ANSIÃES

SILVA & NUNES � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Carrazeda de Ansiães.
Matrícula n.º 91/990810; identificação de pessoa colectiva
n.º 504314394; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 5 e 6/000120.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta n.º 1/99, de 30 de
Agosto de 1999, da firma supra mencionada, da qual consta a ces-
sação de funções de gerência de Teresa Maria Nunes Silva, em
30 de Agosto de 1999, por renúncia, e da designação de gerentes,
na mesma data, de Jaime Alberto da Silva, casado com Teresa
Maria Nunes da Silva, no regime da comunhão geral de bens, re-
sidente na freguesia de Fontelonga, concelho de Carrazeda de
Ansiães, e de Fernando Trigo do Nascimento, casado com Maria
do Rosário Sousa Salvador Trigo, no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na freguesia de Mourão, concelho de Vila Flor.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Aníbal Tito Fernandes
dos Reis. 01375270

CASTELO BRANCO
COVILHÃ

COVIDECORA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula
n.º 2251/970219; identificação de pessoa colectiva
n.º 503819875.

Certifico que foram depositados, na pasta própria da sociedade
em epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao
exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

12 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 03162672

A PENTEADORA � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE PENTEAÇÃO E FIAÇÃO DE LÃS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Covilhã. Matrícula n.º 422/
300719; identificação de pessoa colectiva n.º 500304246.

Certifico que foram depositados, na pasta própria da sociedade
em epígrafe, os documentos de prestação de contas, relativos ao
exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Hele-
na Neves da Costa Bicho. 05475589

FUNDÃO

BLOCOFORÇA � FABRICAÇÃO DE BLOCOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 860/
991227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
991227.

Certifico, que Daniel Farinha Nunes Pais, solteiro, maior, cons-
tituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma BLOCOFORÇA � Fabricação de Blo-
cos, Sociedade Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede em Vale Sandim,
cruzamento de Alcaria, freguesia de Alcaria, deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação e comercialização de
blocos de cimento e aluguer de máquinas de terraplanagem.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 400 000$, e corresponde a uma quota nesse montante,
pertencente ao único sócio.

4.º

A gerência e administração da sociedade fica a cargo do sócio
único que, desde já, é designado gerente.

Conferida, está conforme.

11 de Janeiro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 11794356

QUIMICOPER � MANUTENÇÃO AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 861/
991227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
991227.

Certifico que, entre Bartolomeu da Costa Pereira e mulher,
Arménia Barreiros Janeira Costa Pereira, casados em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma QUIMICOPER � Manutenção
Auto, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Cidade da Covilhã, 15,
na freguesia e concelho do Fundão.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e distribuição de aces-
sórios automóveis e produtos, manutenção-auto, incluindo produ-
tos químicos, linha automóvel.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e já realizado em dinhei-
ro, é de 14 963,94 euros, correspondente a 3 000 000$, e está di-
vidido em duas quotas: uma, de 13 467,54 euros, equivalente a
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2 700 000$, pertencente ao sócio Bartolomeu da Costa Pereira, e
outra, de 1496,40 euros, equivalente a 300 000$, pertencente à
sócia Arménia Barreiros Janeira Costa Pereira.

4.º

A gerência e a administração da sociedade, fica a cargo de am-
bos os sócios que, desde já, são designados gerentes, obrigando-se
a sociedade em todos os actos e contratos, com a assinatura de
qualquer um deles.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estranhos
depende sempre do consentimento da sociedade, a favor de quem
se reserva em primeiro lugar e dos restantes sócios em segundo
lugar, o direito de preferência na aquisição.

Conferida, está conforme.

11 de Janeiro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Carlos Alberto
da Silva Costa. 11794364

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

TRANSPORTES ESTRADA DA PAZ � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2422/000112; identificação de pessoa colectiva
n.º 504716239 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 15/000112.

Certifico que, Augusto Gomes Dias, casado com Hermínia de
Santa Rita, na comunhão de adquiridos, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Estrada da Paz � So-
ciedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Travessa das
Galinheiras, 19, freguesia de São Julião da Figueira da Foz, con-
celho de Figueira da Foz.

§ único. A sociedade, por deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, sucursais,
filiais ou outras formas locais de representação da sociedade, em
qualquer ponto do País e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes
rodoviários nacionais e internacionais de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Augusto
Gomes Dias.

ARTIGO 4.º

O sócio poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dele sócio, Augusto Go-
mes Dias, desde já nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é obrigatória a assinatura do gerente único, Augusto Gomes
Dias, que tem capacidade profissional.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma,
no capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qual-
quer que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas e desde que em sociedades por quotas não
fique na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica o sócio autorizado a celebrar com a sociedade negócios
jurídicos que sirvam à prossecução do objecto social.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando, desde já, o gerente autorizado a adquirir quaisquer equipa-
mentos e bens imóveis necessários à prossecução dos fins sociais
e a levantar o capital social depositado, a fim de custear as despe-
sas de constituição e registo de sociedade, a aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social, despesas estas que a sociedade
assume logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812842

TRANSPORTES IVO COUTO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2423/000113; identificação de pessoa colectiva
n.º 50476030 (provisório); inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/000113.

Certifico que, entre Ivo Manuel da Conceição Couto e mulher,
Carla Alexandra Fernandes da Silva Couto, casados na comunhão
de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Ivo Couto &
Silva, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola, 7, 1.º, es-
querdo, lugar e freguesia de Tavarede, concelho da Figueira da Foz.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo, ainda, ser criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes rodoviários na-
cionais e internacionais de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$), corresponde à soma de
duas quotas, iguais, dos valores nominais de 25 000 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Ivo Manuel da Conceição
Couto e Carla Alexandra Fernandes da Silva Couto.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo da sócia Carla Alexandra Fernan-
des da Silva Couto, desde já nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é obrigatória a assinatura da gerente única, Carla Ale-
xandra Fernandes da Silva Couto, que tem capacidade profissio-
nal.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.
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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, em falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de consti-
tuição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instala-
ção da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, designadamente, veículos automóveis, incluindo
por contrato de leasing, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferida, está conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812877

BUARCOSOL � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2273/990217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504450794; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 12 e 13/000111.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente, Vittorio Dinara, por
renúncia, de 16 de Dezembro de 1999, e que foi aumentado o ca-
pital, de 1 000 000$ para 6000 euros, tendo, em consequência, sido
alterados os artigos 3.º e 4.º, do respectivo contrato, que passaram
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrituração, é de 6000 euros
(1 202 892$), correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma,
do valor nominal de 5000 euros (1 002 410$), pertencente ao só-
cio Nuno António Brito Patrão e outra, do valor nominal de
1000 euros (200 482$), pertencente à sócia Anabela de Brito Pa-
trão.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de quem para tal for designado na mesma assembleia, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado, na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812818

ALÉSIA, CARVALHO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1037/870915; identificação de pessoa colectiva n.º 501878165.

Certifico, que foi efectuado o depósito da acta da assembleia
geral da sociedade em epígrafe, e dos documentos a que se refere
o artigo 42.º, do Código do Registo Comercial, respeitante à pres-
tação de contas, do ano de 1998.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812826

JOÃO HENRIQUES TOMÁS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2066/970702; identificação de pessoa colectiva n.º 503929506;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 2 e 3/000111.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo da cessação de funções da gerente, Arlete Gomes
Ferreira Tomás, por renúncia. Data: 1 de Setembro de 1997, e da
designação de gerente de Amílcar Ferreira Henriques Tomás, data
da deliberação: 5 de Agosto de 1997.

Conferida, está conforme.

17 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812800

VIDROCICLO � RECICLAGEM DE RESÍDUOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2407/991123; identificação de pessoa colectiva n.º 503358959;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/000112.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de cessação de funções do gerente, Jacob
Spaanderman, por óbito. Data: 9 de Setembro de 1997.

Conferida, está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da Con-
ceição Machado de Figueiredo. 11812850

GÓIS

CARLOS ALBERTO MENDES DA SILVA, L.DA

Sede: Lugar de Regateira, freguesia e concelho de Góis

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 420;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000111.

Certifico que foi registado o contrato de sociedade comercial por
quotas em epígrafe, que se rege pelas cláusulas a seguir indicadas,
sendo sócios Carlos Alberto Mendes da Silva, casado com Maria
Lucinda Ferreira da Silva, na comunhão de adquiridos, e Maria
Lucinda Ferreira da Silva, casada com Carlos Alberto Mendes da
Silva:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos Alberto Mendes da
Silva, L.da, tem a sua sede no lugar de Regateira, freguesia e con-
celho de Góis.
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2 � Por simples deliberação da gerência a sociedade, pode des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma
quota, no valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Carlos
Alberto Mendes da Silva, e uma quota, no valor nominal de 2500 eu-
ros, pertencente à sócia Maria Lucinda Ferreira da Silva.

ARTIGO 3.º

O objecto social é o fabrico de produtos de madeira para a cons-
trução civil; fabrico de mobiliário diverso em madeira; comércio de
mobiliário.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence a ambos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de qualquer um dos
gerentes, compreendendo-se também nos poderes de gerência, os de
confessar, desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de comprar
e vender viaturas automóveis, os de dar ou tomar locais de arren-
damento.

ARTIGO 5.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante global do quíntuplo do capital social, sendo
a prestação de cada um dos sócios proporcional à sua quota no
capital social, desde que tal seja deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade, em
actos e contratos, estranhos aos negócios sociais, tais como letras
de favor, fianças, abonações e outros actos semelhantes.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos anualmente apurados, depois de retiradas as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser estipulado em assembleia geral, respeitando
sempre o determinado pela lei.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos as assem-
bleias gerais serão convocadas, por cartas registadas, expedidas com
a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios ju-
rídicos celebrados com vista à constituição e início de actividade,
designadamente, os custos inerentes aos actos de autorização, cons-
tituição e registo.

ARTIGO 11.º

A gerência poderá iniciar as operações sociais a partir desta data,
com incumbência de praticar, desde já, todos os actos da sua
competência, procedendo aos levantamentos de depósito das quan-
tias que forem necessárias ao giro social.

Adverti os outorgantes que é de três meses, o prazo obrigatório
para requerem o registo deste acto, na competente conservatória do
registo comercial.

O capital social corresponde a 1 002 410$.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10360220

LOUSÃ

AUTO AROUCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lousã. Matrícula n.º 494/
890417; identificação de pessoa colectiva n.º 502148837; data da
apresentação: 000119.

Certifico que ficaram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas, da sociedade em epí-
grafe, referentes ao ano de 1998.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Ramalheiro Martins Serra. 06869734

SOURE

FERNANDO CORDEIRO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Soure. Matrícula n.º 469/
991214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
991214.

Certifico que, entre Fernando Cordeiro Figueiredo e mulher,
Maria da Conceição dos Santos Batalha, casados em comunhão
geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte pacto social:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando Cordeiro Fi-
gueiredo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Capela, lado sul,
sem número, lugar de Sobral de Baixo, freguesia e concelho de
Soure.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou ou-
tras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de veículos de duas
e quatro rodas, máquinas e equipamentos, acessórios automóveis,
óleos e lubrificantes e reparações de automóveis e bicicletas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros (equivalente a 3 007 230$), e corresponde à soma de
duas quotas, iguais, dos valores nominais de 7500 euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Fernando Cordeiro Figuei-
redo e Maria da Conceição dos Santos Batalha.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, no-
meados gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital so-
cial, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral que delibere o
reembolso.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade quan-
do esta deles carecer nas condições de retribuição e reembolso que
forem fixadas em assembleia geral.
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Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da
sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designada-
mente, veículos automóveis, bem como tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu
registo definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados
pela gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Certifico, ainda, que os gerentes foram nomeados, em 7 de De-
zembro de 1999.

Está conforme.

14 de Dezembro de 1999. � O Segundo-Ajudante, Vítor Manuel
Pereira da Costa do Espírito Santo. 08671494

VILA NOVA DE POIARES

SEPORCENTRO � INDÚSTRIA DE MALHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Poiares. Ma-
trícula n.º 23; identificação de pessoa colectiva n.º 502289910;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 3/991209.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte acto de registo:

Aumento de capital, de 90 000 000$ para 160 000 000$, pela
conversão de créditos, e alteração parcial do contrato, no seu ar-
tigo 3.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro e
outros valores, é de 160 000 000$, representado pelas seguintes
quotas: três quotas pertencentes a COAST � Sociedade de Planea-
mento e Gestão Industrial, S. A., sendo uma, do valor nominal de
65 500 000$; uma outra, do valor nominal de 70 000 000$, e, ain-
da, outra do valor nominal de 20 000 000$, e três quotas, iguais, de
1 500 000$, pertencentes ao sócio Adão Manuel Moreira de Sousa.

O texto completo e actualizado do contrato da sociedade, foi
depositado, na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Dezembro de 1999. � A Ajudante, Graça Margarida da
Silva Brandão Laranjeira. 10777547

ÉVORA
ALANDROAL

PARQUE DE CAMPISMO � MONTE DO CHAPARRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alandroal. Matrícula n.º 120/
000111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000111.

Certifico que, por escritura de 25 de Outubro de 1999, lavrada
no 1.º Cartório Notarial de Évora, a fls. 82 v.º, do livro n.º 108-C,
foi constituído um contrato da sociedade em epígrafe, entre Irene
Marloes Boneschansker Hendriksen e Ernestinus Franciscus
Clemens Hendriksen, casados no regime de separação de bens, re-
sidentes em Haarlem, Holanda, que se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Parque de Campismo � Monte do
Chaparral, L.da, tem a sua sede na freguesia de Terena, concelho do
Alandroal.

§ único. Sem dependência de deliberação social, pode a gerên-
cia criar ou extinguir filiais, agências ou outras formas de repre-
sentação no território nacional, bem como deslocar a sua sede,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de parques de cam-
pismo e caravanismo, bem como quaisquer outros projectos ou
investimentos relacionados com turismo ou imobiliário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de
2500 euros, uma de cada sócio.

2 � O capital social poderá ser elevado por uma ou mais vezes
quando for aprovado em assembleia geral.

3 � É livremente permitida a divisão e cessão de quotas entre
sócios, entre descendentes e ascendentes; porém, quando feita a es-
tranhos, carece do consentimento da sociedade, à qual se reserva o
direito de preferência, pelo valor que for atribuído à quota no últi-
mo balanço aprovado.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de caução
e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia
geral, será exercida por ambos os sócios que, ficam, desde já, no-
meados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 5.º

Feita a dedução de 5% para integração no fundo de reserva le-
gal e as demais que a sociedade deliberar para a constituição de
outro fundo ou reservas, sem qualquer limitação, os lucros apura-
dos serão ou não distribuídos pelos sócios, na proporção das suas
quotas, conforme deliberação em assembleia geral.

Está conforme.

13 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Natália de Jesus Esteves
Lapão. 01389220

ESTREMOZ

CABO DA ROCA � GUINCHO, SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 545/
990315; identificação de pessoa colectiva n.º 504654500; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 3 e 4/000118.

Certifico que, por escritura de 10 de Novembro de 1999, a
fls. 148, do livro n.º 109-C, do Cartório Notarial de Estremoz, e
pelos sócios Vasco Champalimaut Jardim, foi aumentado o capi-
tal da sociedade em epígrafe, e em sua consequência, alterado o
artigo 6.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social é de 160 025 000$, correspondendo a 160 025 ac-
ções, emitidas pelo valor nominal de 1000$, cada uma.

Mais certifico, que nomeado o conselho de administração para
o quadriénio 1999/2002.

Data da deliberação: 3 de Dezembro de 1999.
Presidente: Vasco Champlimaut Jardim; vogais: Ana Cristina Pe-

reira Duarte Monteiro Jardim, casada, residente na Avenida dos
Estados Unidos da América, 51, 9.º, direito, Lisboa, e Joaquim Fer-
reira, casado, residente na Rua da Lapa, 23, 2.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11772336

LOUCAS PRODUÇÕES � AUDIO E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula
n.º 476/961114; identificação de pessoa colectiva n.º 503750247;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/000120.

Certifico que, por escritura de 16 de Maio de 1999, a fls. 150,
do livro n.º 102-B, do Cartório Notarial de Estremoz, e pelos só-
cios Rui Marcos Sim Sim Gonçalves, João Paulo Monteiro Ferreira
da Silva e Pedro Miguel Banha Soeiro, foi dissolvida a sociedade
em epígrafe e sua liquidação a partir da indicada escritura.

Conferida, está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11772344
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RUMARATÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula
n.º 575/000120; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 11/000120.

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro de 2000, de fls. 19,
do livro n.º 112-C, do Cartório Notarial de Estremoz e pelos só-
cios Manuel Laranjo Pereira e mulher, Maria da Conceição Madru-
ga Pereira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se regerá
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma RUMARATÁXI, L.da, e tem a sua
sede na Rua da Pedreira, lote 2, em São Bento do Cortiço, fregue-
sia de São Bento do Cortiço, concelho de Estremoz.

§ único. Mediante deliberação da gerência, a sociedade pode
estabelecer filiais, agências ou outras formas de representação no
território nacional, bem como transferir a sua sede nos termos da
lei.

2.º

O objecto social é a exploração da indústria de transportes em
automóveis ligeiros de aluguer.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas: uma, com o
valor nominal de 2500 euros, pertencente ao sócio Manuel Laranjo
Pereira, e uma, do valor nominal de 2500 euros, pertencente à só-
cia Maria da Conceição Madruga Pereira.

4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos é condicionada a op-
ção da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em
segundo lugar.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a quem for nomeado em
assembleia geral.

2 � Fica, desde já, nomeado gerente João Maria Xarepe Madru-
ga, casado, residente na Rua das Casas, 4, rés-do-chão, freguesia
de São Bento do Cortiço, concelho de Estremoz.

3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

4 � Os gerentes serão ou não remunerados pelo exercício do seu
cargo, conforme deliberação da assembleia geral.

5 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos e con-
tratos estranhos aos negócios sociais, designadamente, em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11772352

ETSCC � ESTUDOS TÉCNICOS E SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE E CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Estremoz. Matrícula n.º 573/
000117 inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000117.

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2000, a fls. 124,
do livro n.º 40, do Centro de Formalidades das Empresas de Setú-
bal, foi constituída, pelo sócio Paulo Jorge Camões Fernandes, a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma ETSCC �Estudos
Técnicos e Serviços de Contabilidade e Consultadoria, Unipes-
soal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada à Avenida
de Tomaz Alcaide, 8, 2.º, direito, freguesia de Santo André, do
concelho de Estremoz.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade compreende as actividades de registo das
operações contabilísticas correntes, verificação e revisão de contas,

preparação de declarações de rendimentos fiscais, e representação
(excepto jurídica), perante as autoridades fiscais. Compreende, ain-
da, estudos técnicos e consultadoria às empresas em matérias mui-
to diversas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 010 000$, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencendo ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.

ARTIGO 5.º

O sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

ARTIGO 6.º

O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Fernanda
Banha Charcas Prates. 11772379

ÉVORA

MOTORLUZ � COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Sede: Zona Industrial, Bairro Senhora do Carmo, lote 27,
7000 Évora

Capital social: 100 000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2425/
000112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000112.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios, MOTORGEST � So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, S. A., com sede na Cruz
da Popa, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais, e Jorge
Maria Félix da Costa, casado com Maria Helena de Sá Coutinho
Lopo de Carvalho Félix da Costa, na comunhão de adquiridos,
residente em Lisboa, na Praça do Príncipe Real, 23, rés-do-chão:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOTORLUZ � Comércio de Veí-
culos e Peças, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial, Bairro Se-
nhora do Carmo, lote 27, freguesia de Horta das Figueiras, conce-
lho de Évora, durará por tempo indeterminado, contando-se o seu
início a contar da data do seu registo definitivo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de veículos, suas peças e
acessórios, lubrificantes, combustíveis, máquinas e equipamentos
agrícolas e respectiva indústria de reparação.

§ único. A sociedade poderá subscrever e adquirir participações
em sociedades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto
diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente a 20 048 200$, dividida em duas
quotas, sendo uma, no valor de 99 900 euros, correspondente a
20 028 151$80, pertencente à MOTORGEST � Sociedade Gestora
de Participações Sociais, S. A., e outra, no valor de 100 euros, cor-
respondente a 20 048$20, pertencente a Jorge Félix da Costa.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, podem estes efectuar pres-
tações suplementares até ao montante de 100 000 000$.
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Podem também os sócios celebrar com a sociedade contratos de
suprimento para ocorrer a necessidades de tesouraria.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, bem como a sua divisão, é permitida entre
os sócios. A cessão a estranhos carece de consentimento da socie-
dade, a qual goza também do direito de preferência. Caso a socie-
dade não pretenda preferir na aquisição da quota alienanda, o di-
reito de preferência pertencerá aos sócios na proporção das quotas
de que forem titulares, caso mais do que um pretenda exercer esse
direito.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nas seguintes con-
dições:

Por acordo com o respectivo titular.
Quando o titular da quota for judicialmente declarado interdito,

insolvente ou falido.
Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-

quer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou administra-
tivo.

Quando for dada em caução de obrigações que o titular assuma
sem autorização da sociedade.

§ 1.º A deliberação da amortização tem que ser tomada pela
maioria dos votos correspondentes a todo o capital, exceptuando o
correspondente às quotas amortizandas.

§ 2.º Salvo o caso de amortização por acordo, o preço da quota
amortizanda será o que para ela resultar do último balanço apro-
vado e o respectivo pagamento será efectuado em seis prestações
trimestrais, não vencendo qualquer juro.

ARTIGO 7.º

A gerência será nomeada em assembleia geral da sociedade, a
qual fixará as condições para o seu exercício e a remuneração a
atribuir.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica obrigada nas seguintes condições:
a) Em actos cuja prática tiver sido especialmente delegada, pela

assinatura do respectivo mandatário;
b) Nos demais actos, pela assinatura de dois gerentes, devendo

uma ser obrigatoriamente a dos gerentes, Miguel Maria Félix da
Costa, Gonçalo Maria Félix da Costa ou Jorge Maria Félix da
Costa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09843728

TÁXIS CANIVETE & FILHOS, L.DA

Sede: Rua de Luís Stau Monteiro, lote 1, 1.º, esquerdo,
7000 Évora

Capital social: 1 002 410$
Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2422/

991229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
991229.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios, Francisco Daniel Cani-
vete e Jacinta Maria Gonçalves Fanica Canivete, casados em co-
munhão de adquiridos, Rui Miguel Fanica Canivete e Maria Cus-
tódia Fanica Canivete, solteiros, maiores, todos residentes em São
Brissos, concelho de Montemor-o-Novo:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis Canivete & Filhos, L.da, e tem
a sua sede nesta cidade, na Rua de Luís Stau Monteiro, lote 1, 1.º,
esquerdo, freguesia da Horta das Figueiras.

§ único. Independentemente de deliberação prévia da assembleia
geral, fica a gerência autorizada a transferir a sede social, dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
extinguir sucursais, agências ou outras formas de representação no
território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração da indústria de trans-
portes em automóveis ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas no
igual valor nominal de 300 723$, pertencendo uma a cada um dos
sócios, Francisco Daniel Canivete, e Jacinta Maria Gonçalves
Fanica Canivete, e duas, no igual valor nominal de 200 482$, per-
tencendo uma a cada um dos sócios, Rui Miguel Fanica Canivete
e Maria Custódia Fanica Canivete.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, é condicionada à op-
ção da sociedade, em primeiro lugar, e dos sócios não cedentes, em
segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a quem for eleito em as-
sembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes, todos os só-
cios.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura do ge-
rente, Francisco Daniel Canivete ou as assinaturas em conjunto dos
três restantes gerentes.

3 � Os gerentes serão ou não remunerados, pelo exercício do
seu cargo, conforme for deliberado em assembleia geral.

4 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos e con-
tratos, estranhos aos negócios sociais, designadamente, em abonações,
letras de favor, fianças e outras responsabilidades semelhantes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula
Torcato da Silva Empadinhas. 09843698

BLM � DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Travessa do Sertório, 25, 7000-Évora

Capital social: 5 000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Évora, Matrícula n.º 2427/

20000117, inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 27/
20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios Alberto Carlos Martins
de Brito Lima, divorciado, residente em Évora, Travessa do
Sertório, 21, 1º, direito; e Ana Maria Rosado Murteira, divorcia-
da, residente em Évora, Avenida Infante D. Henrique, 37,
rés-do-chão, esquerdo.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma, BLM � Decorações, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede nesta cidade, na Travessa do

Sertório, 25, freguesia de Santo Antão.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de de-
coração, artesanato, bricolage e utilidades domésticas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5.000 euros e está dividido em duas quotas, sendo uma
de 3 750 euros, do sócio Dr. Alberto Carlos Martins de Brito Lima
e uma de 1 250 euros, da sócia Ana Maria Rosado Murteira.

2 � A sociedade, por deliberação que reuna os votos favoráveis
correspondentes a setenta e cinco por cento do capital social, pode
exigir dos sócios prestações suplementares de capital, na propor-
ção das quotas que cada um detenha e até ao dobro do seu valor
nominal.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota:
a) Por acordo com o respectivo titular, ou
b) Quando a mesma for arrolada, arrestada, penhorada ou incluí-

da em massa falida ou insolvente;
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2 � Na hipótese prevista na alínea b), do n.º 1, a contrapartida
da amortização será o valor que resultar do último balanço apro-
vado, ou o valor de liquidação da quota resultante de balanço es-
pecial reportado à data da deliberação, se inferior, e será pago em
quatro prestações semestrais, vencendo-se a primeira seis meses
após a deliberação da amortização.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, administração e representação da sociedade,
ficam a cargo de um ou mais gerentes, nomeados em assembleia
geral.

2 � Fica, desde já, nomeada gerente a sócia Ana Maria Rosa-
do Murteira.

3 � Para vincular a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

ARTIGO 6.º

1 � Os resultados líquidos terão o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 09843744

MOTORGAL � REPARAÇÃO AUTOMÓVEL, L.DA

Sede: Zona Industrial, Bairro da Senhora do Carmo,
lote 27, 7000-Évora

Capital social: 100 000 euros
Conservatória do Registo Comercial de Évora, Matrícula n.º 2426/

20000112, inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 41/
20000112.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: MOTORGEST � So-
ciedade Gestora de Participações Sociais, S. A., com sede na Cruz
da Popa, freguesia de Alcabideche, concelho de Cascais; e Jorge
Maria Félix da Costa casado com Maria Helena de Sá Coutinho
Lopo de Carvalho Félix da Costa, comunhão de adquiridos, resi-
dente em Lisboa, Praça Príncipe Real, 23, rés-do-chão.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOTORGAL � Reparação
Automóvel, L.da, tem a sua sede na Zona Industrial, Bairro Senho-
ra do Carmo, lote 27, freguesia de Horta das Figueiras, concelho
de Évora, durará por tempo indeterminado contando-se o seu iní-
cio a contar da data do seu registo definitivo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na reparação de automóveis, comércio
dos mesmos e das respectivas peças e acessórios e prestação de
serviços de apoio à gestão de empresas.

§ único. A sociedade poderá subscrever e adquirir participações
em sociedades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto
diferente do seu.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente a 20 048 200$, dividida em duas
quotas, sendo uma no valor de 99 900 euros, correspondente a
20 028 150$80 pertence à MOTORGEST � Sociedade Gestora de
Participações Sociais, S. A. e outra no valor de 100 euros, corres-
pondentes a 20 048$20 pertencente a Jorge Maria Félix da Costa.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime dos sócios, podem estes efectuar pres-
tações suplementares até ao montante de 100 000 000$.

Podem também os sócios celebrar com a sociedade contratos de
suprimento para ocorrer a necessidades de tesouraria.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, bem como a sua divisão, é permitida entre
os sócios. A cessão a estranhos carece de consentimento da socie-
dade, a qual goza também do direito de preferência. Caso a socie-
dade não pretenda preferir na aquisição da quota alienada, o direi-

to de preferência pertencerá aos sócios na proporção das quotas de
que forem titulares, caso mais do que um pretenda exercer esse
direito.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nas seguintes con-
dições:

Por acordo com o respectivo titular.
Quando o titular da quota for judicialmente declarado interdito,

insolvente ou falido.
Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-

quer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou administra-
tivo.

Quando for dada em caução de obrigações que o titular assuma
sem autorização da sociedade.

§ 1.º A deliberação da amortização tem que ser tomada pela
maioria dos votos correspondentes a todo o capital, execptuando o
correspondente às quotas amortizadas.

§ 2.º Salvo o caso de amortização por acordo, o preço da quota
amortizada será o que para ela resultar do último balanço aprovado
e o respectivo pagamento será efectuado em seis prestações trimes-
trais, não vencendo qualquer juro.

ARTIGO 7.º

A gerência será nomeada em assembleia geral da sociedade, a
qual fixará as condições para o seu exercício e a remuneração a
atribuir.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica obrigada nas seguintes condições:
a) Em actos cuja prática tiver sido especialmente delegada, pela

assinatura do respectivo mandatário.
b) Nos demais actos, pela assinatura de dois gerentes, devendo

uma ser obrigatoriamente a dos gerentes Miguel Maria Félix da
Costa, Gonçalo Maria Félix da Costa ou Jorge Maria Félix da
Costa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 1999. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 09843736

COTA D´ÁGUA � CONSULTADORIA, ORDENAMENTO
E PLANEAMENTO AMBIENTAL, L.DA

Sede: Avenida Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 3,
rés-do-chão, direito, 7000-Évora

Capital social: 1 040 000$
Conservatória do Registo Comercial de Évora, Matrícula n.º 2423/

991231, inscrição n.º 1, número e data da apresentação: 8/
991231.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato seguinte, da qual são sócios: Ana Sofia Raposo Pinela
Nunes da Costa, solteira, maior, residente na Rua da Estação dos
Caminhos de Ferro, 33 A, Santiago de Cacém; Venina Raquel
Macedo Peixeiro, solteira, maior, residente em Évora, Avenida Dr.
Francisco Sá Carneiro, Lote 3, 1º; e Patrícia Reis Aleixo Vacas de
Carvalho, solteira, maior, residente em Montemor-o-Novo, Rua de
Lisboa, 20.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COTA D�ÁGUA � Consulta-
doria, Ordenamento e Planeamento Ambiental, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Doutor Francisco
Sá Carneiro, lote 3, rés-do-chão, direito, freguesia da Malagueira,
concelho de Évora.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para o concelho limítrofe,
podendo a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria, elaboração de
projectos na área do ambiente, ordenamento e planeamento.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 040 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais,
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do valor nominal de 350 000$, cada uma e uma de cada sócia
Patrícia Reis Aleixo Vacas Carvalho e Ana Sofia Raposo Pinela
Nunes da Costa e outra do valor nominal de 340 000$, da sócia
Venina Raquel Macedo Peixeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete aos gerentes, sócios ou
não sócios, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Ficam desde já nomeadas, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível). 09843701.

FARO
ALBUFEIRA

CHAVEMANA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1633/960510; identificação de pessoa colectiva
n.º 503644625; inscrição n.º 8, número e data da apresenta-
ção: 12/991230

Certifico que por escritura lavrada em 22 de Novembro de 1999,
fls. 99 do livro 519-D no 2º Cartório Notarial de Barcelos, foi al-
terado o artigo 5º da sociedade em epígrafe e que passou a ter a
seguinte nova redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce a todos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e representá-la em juízo e fora dele, activa e passivamente, é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes. Porém, para os
actos e documentos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar,
vender, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros
bens móveis e imóveis, celebrar contratos de locação financeira ou
de leasing, outorgar e assinar os respectivos contratos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente em
cauções, avais, letras de favor, fianças e outros actos semelhantes

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 10484655

LOJADEZ � ELECTROMECÂNICA E HIDROPNEUMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 348/861128; identificação de pessoa colectiva n.º 501745521;
data: 991126.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1998.

26 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Raúl Manuel
Soares Ferreira. 10007148

RAMOS E CRAVINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 549/880309; identificação de pessoa colectiva n.º 501833935;
data: 991126.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1998.

26 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Raúl Manuel
Soares Ferreira. 10007253

SOFOTAL � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 918/900611; identificação de pessoa colectiva n.º 502364807;
averbamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 12, 13 e 14/221299.

Certifico que por escritura lavrada em 16 de Novembro de 1999,
fls. 12 do livro 172-A no 1º Cartório Notarial de Faro, cessou fun-
ções de gerente da sociedade em epígrafe Armindo Martins de
Oliveira por renúncia; e foram alterados os artigos 3º e 4º da mes-
ma sociedade, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 12 000 000$, dividido em três quotas, sendo uma no valor
nominal de 8 000 000$, pertencente ao sócio José Vitalino Casi-
miro Amado, uma no valor nominal de 2 000 000$ pertencente à
sócia Nidia Maria Faustino Quintas Amado e outra no valor no-
minal de 2 000 000$ pertencente à sócia Carla Isabel Quintas
Amado.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, em juízo e fora dele, activa e passiva-
mente é exercida pelos dois sócios, José Vitalino Casimiro Ama-
do e Nidia Maria Faustino Quintas Amado, já nomeados gerentes,
obrigando-se a sociedade com a assinatura de qualquer um deles.

O texto actualizado do contrato encontra-se depositado na pasta
respectiva.

17 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lur-
des da Silva Santos. 10484590

LEIRIA
ALCOBAÇA

OBRICISTER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2834; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
05012000.

Certifico que entre Pedro Miguel Siopa Pereira dos Santos e
mulher Ercilia Maria Paulo Fernandes dos Santos, casados na co-
munhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas
que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OBRICISTER � Construções, L.da

e tem a sua sede na Rua da Escola Agrícola, no lugar de Casal
Marquês, freguesia de Vimeiro, concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar livremente
a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, obras públicas
e terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais no valor nominal de 5 000 euros, pertencentes cada
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uma a cada um dos sócios Pedro Miguel Siopa Pereira dos Santos
e Ercília Maria Paulo Fernandes Santos.

§ único. O capital social encontra-se realizado em dinheiro quan-
to a metade, devendo a restante metade ser realizada no prazo de
um ano a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes ambos os sócios.

1 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Na divisão e cessão, total ou parcial de quotas a estranhos, a
sociedade em primeiro lugar e depois os sócios não cedentes, go-
zarão do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de dez vezes o valor da quota de
cada um dos sócios.

A deliberação dos sócios fixará em cada momento, o montante
exigível e o prazo para a realização de prestação.

ARTIGO 7.º

No caso de dissolução da sociedade, será liquidatário quem a
assembleia geral determinar, que procederá à liquidação e partilha.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10379070

B. B. Q. � CERÂMICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2828; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
281299.

Certifico que entre José Eduardo Bento Bernardo, casado na
comunhão geral com Lisete Deolinda André Bernardo; Carlos José
André Bernardo e mulher Dulce Maria Rosa de Oliveira Bernardo,
casados na comunhão de adquiridos; e João Quitéria Ferreira da
Silva, casado na comunhão de adquiridos com Maria João da Sil-
va Henriques Carrajola Ferreira, foi constituída uma sociedade por
quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma B. B. Q. � Cerâmicas, L.da e tem a
sua sede na Rua Principal, na localidade de Boavista, freguesia de
Maiorga, concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em fabricação e comercialização de
produtos cerâmicos, nomeadamente faianças, porcelanas e grés fino.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma,
noutras sociedades de responsabilidade limitada ou ilimitada ou em
agrupamentos complementares de empresas, mesmo que os objec-
tos coincidam ou não, no todo ou em parte, com o da ora consti-
tuída, bem como, ainda, criar novas empresas ou comparticipar na
criação de outras mesmo com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5 000 euros e correspondente à soma das seguintes quatro quo-
tas:

Uma com o valor nominal de 1 500 euros, pertencente a José
Eduardo Bento Bernardo;

Uma com o valor nominal de 1 500 euros, pertencente a Carlos
José André Bernardo;

Uma com o valor nominal de 500 euros, pertencente a Dulce
Maria Rosa de Oliveira; e

Uma com o valor nominal de 1 500 euros, pertencente a João
Quitéria Ferreira da Silva.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigi-
das aos mesmos, prestações suplementares até ao montante máxi-
mo igual ao décuplo do capital social existente à data da delibera-
ção e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não só-
cios, como for deliberado da mesma assembleia geral, ficando, to-
davia, desde já nomeados gerentes José Eduardo Bento Bernardo;
Carlos José André Bernardo e João Quitéria Ferreira da Silva, to-
dos já identificados.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada são
necessárias as assinaturas de dois gerentes.

§ 2.º Incluem-se, nos poderes de gerência:
A compra e/ou venda de quaisquer veículos;
Tomar de arrendamento qualquer imóvel, bem como alterar ou

rescindir o respectivo contrato;
Confessar, desistir ou transigir em juízo, desde que a lei o per-

mita.
§ 3.º Nos termos legais, fica vedado aos gerentes obrigarem a

sociedade em actos e contratos estranhos aos negócios sociais,
nomeadamente, letras de favor, fianças, abonações ou outros seme-
lhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livremente
permitida para o que fica, desde já, autorizada a divisão de quo-
tas.

Porém, em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou
não de divisão para este efeito, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios logo depois, gozarão do direito de preferência;

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de quinze dias, salvo os casos em que a lei pres-
creva outros prazos e formalidades.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já, os gerentes, autorizados, designadamente a adqui-
rir quaisquer equipamentos e outros bens móveis e imóveis ineren-
tes à sua actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398392

PESCADA, SANTOS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 696; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 1/
281299.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, e n.º 1 do ar-
tigo 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 90 000 000$ e corresponde à soma de três
quotas iguais, de 30 000 000$, cada, uma de cada um dos sócios,
António Pescada e Sousa, José Ascenso dos Santos e Agostinho
Ascenso dos Santos.

Declaram ainda: que todas as entradas referentes a este aumento
de capital (em dinheiro) se encontram realizadas não sendo exigi-
das por lei ou pelo contrato a realização de outras entradas.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20003890-(30)

Alteram ainda o n.º 1 do artigo 6.º, passando o mesmo a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de dois gerentes.
Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-

to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398325

CONSTURQUEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2836; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
07012000.

Certifico que entre António Sousa Fragoso e mulher Ana Rosa
Pereira Lopes, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída
uma sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSTURQUEL � Sociedade de
Construções, L.da e tem a sua sede na Rua da Ribeira, bloco 2, 3.º,
direito, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

§ único. Por deliberação da exclusiva responsabilidade da gerên-
cia, a sociedade poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para um dos que lhe são limítrofes, bem assim criar
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção geral de edifícios e co-
mércio de materiais para construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 200 000$, cada, pertencentes cada uma a cada um dos
sócios, António Sousa Fragoso e Ana Rosa Pereira Lopes.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios, pres-
tações suplementares, até ao montante global correspondente ao
quíntuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios que
forem designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os actuais sócios António Sousa Fragoso e Ana Rosa Pe-
reira Lopes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em quaisquer actos
e contratos, bem como para a representar em juízo ou fora dele,
basta a assinatura de um gerente.

§ 2.º É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos fins sociais, nomeadamente em
fianças, avais e letras de favor.

ARTIGO 6.º

Em qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou não de
divisão para esse efeito, a sociedade em primeiro lugar e os sócios
logo depois, gozarão do direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar quotas, sem o consentimento dos
seus titulares, nos seguintes casos:

1 � Por interdição, inabilitação, dissolução, falência ou insol-
vência do seu titular;

2 � Quando for arrestada, penhorada ou por qualquer outra
forma sujeita a procedimento judicial, fiscal ou administrativo; e

3 � Pela verificação de anúncio da venda ou adjudicação em
execução judicial.

§ único. Nos casos previstos nos números anteriores, a quota
amortizada figurará como tal no balanço, podendo porém, os só-

cios deliberar, nos termos legais, a correspondente redução do ca-
pital social ou o aumento das respectivas quotas, ou ainda que na
sua vez sejam criadas uma ou várias quotas, destinadas a serem
alienadas a um, ou alguns sócios, ou mesmo a terceiros.

ARTIGO 8.º

(Transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando os gerentes desde já autorizados a adquirir quaisquer bens
móveis necessários à prossecução dos fins sociais, designadamente
veículos automóveis, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10384960

AMBINATURA � CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO
DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2493; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 4/
281299.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, 4.º e adicio-
nam o artigo 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 15 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 7 500 euros, pertencente ao sócio José Agostinho Leão; e
Uma de 7 500 euros, pertencente à sócia Sofia Isabel Branco

Sampaio Leão.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não só-
cios, conforme deliberação da mesma assembleia geral, ficando,
todavia, desde já nomeados gerentes os já identificados José Agos-
tinho Leão e Sofia Isabel Branco Sampaio Leão.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

d) Adicionam, ao pacto social, o artigo 6.º, o qual têm a seguin-
te redacção:

ARTIGO 6.º

Mediante deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigidas
aos mesmos prestações suplementares de capital, até ao décuplo do
valor nominal das respectivas quotas à data da deliberação.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-
to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398341

VIMARK � VENDAS, IMPORTAÇÃO E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1888; identificação de pessoa colectiva n.º 502790040; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 3/10012000.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo sido
aprovadas as contas em 21 de Dezembro de 1999.

Conferi está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10379126
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HOBAI GESTÃO TURÍSTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1743; averbamento 1 à inscrição n.º 7, inscrição n.º 11 e aver-
bamento 1 à inscrição n.º 11; números e datas das apresenta-
ções: 7, 8 e 1/101199 e 07012000, respectivamente.

Certifico que cessou funções de gerente � João Geada;
causa: renúncia; data: 23 de Dezembro de 1998.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, passando a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 125 000 000$ e
representa-se por uma quota de 90 250 000$ da sócia Maria Fer-
nanda da Costa Teles, uma quota de 2 250 000$ do sócio João
Geada e uma quota de 32 500 000$ da sociedade Johendany,
SGPS, S. A.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-
to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10378529

JOÃO DE SOUSA COSTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2835; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
05012000.

Certifico que João de Sousa Costa, divorciado, constituiu uma
sociedade unipessoal por quotas que passa a reger-se pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma João de Sousa Costa, Unipessoal, L.da

e tem a sua sede na Rua da Fonte Nova, lote 15, rés-do-chão, esquer-
do, na cidade, freguesia e concelho de Alcobaça.

§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transporte de táxis.
§ único. A sociedade poderá participar, desde que permitido por

lei, por qualquer forma, noutras sociedades de responsabilidade
limitada ou em agrupamentos complementares de empresas, mes-
mo que os objectos coincidam ou não, no todo ou em parte, com
o da ora constituída.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7 500 euros e pertencente ao sócio João de Sousa Costa.

§ único. Poderão ser exigidas ao sócio, prestações suplementa-
res até ao montante máximo igual ao quíntuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de João de Sousa Costa
já identificado e, desde já, nomeado gerente.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é,
obviamente, suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

Ficam, desde já, autorizados, todos os negócios jurídicos que
visem servir a prossecução do objecto da sociedade, celebrados
entre o sócio único e a sociedade.

§ 1.º Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, de-
vem observar a forma escrita;

§ 2.º Os documentos de que constam negócios jurídicos celebra-
dos pelo sócio único e a sociedade, devem ser patenteados conjun-

tamente com o relatório de gestão e os documentos de prestação de
contas; qualquer interessado pode, a todo o tempo, consultá-los na
sede da sociedade;

§ 3.º A violação do disposto nos números anteriores implica a
nulidade dos negócios jurídicos celebrados e responsabiliza ilimi-
tadamente o sócio.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já, o gerente, autorizado, designadamente a adquirir
quaisquer equipamentos e outros móveis e imóveis inerentes à sua
actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10379088

AVECONDAL � ADMINISTRAÇÃO, COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2831; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
03012000.

Certifico que entre Firmino Lucas da Silva, casado na comunhão
geral com Maria Aurora da Conceição José Lucas da Silva; e Lino
José da Conceição Silva, casada na comunhão de adquiridos com
Anabela Vaz Parente Ribeiro, foi constituída uma sociedade por
quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AVECONDAL � Administração,
Compra e Venda de Imóveis, L.da, tem a sua sede na Rua Monges
de Cister, 33 A, na vila e freguesia de Benedita, concelho de Al-
cobaça.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral poderá a ge-
rência deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra e venda de imóveis, con-
servação e administração de imóveis.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no todo
ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras pes-
soas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais com os
valores nominais de 2 500 euros, pertencentes uma a cada deles
sócios.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderão ser exigidas aos sócios pres-
tações suplementares, até ao montante global correspondente ao
décuplo do capital social, e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as condi-
ções, nomeadamente juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, os quais terão sempre direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o identificado Lino José da Conceição Silva.
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§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos pela assinatura de um gerente, o qual poderá, nomeadamente,
assinar contratos de compra e/ou venda de quaisquer veículos.

ARTIGO 8.º

(Transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando o gerente desde já autorizado, designadamente a adquirir
quaisquer bens móveis ou imóveis, tomar participações ou
associar-se a outras pessoas colectivas e tomar arrendamentos, pro-
cedendo ao levantamento de quantias da conta aberta em nome da
sociedade, para liquidação de todas e quaisquer obrigações emer-
gentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas
com a sua constituição e registo, despesas estas que a sociedade
desde já assume.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398422

FARPEDRA � EXPLORAÇÃO DE PEDREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 893; identificação de pessoa colectiva n.º 501166002; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000104.

Certifico que a sociedade em epígrafe por rectificação alterou a
sede para Lugar de Moleanos, Rua da Cavadinha, 6 A, B, C, fre-
guesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de Alcobaça.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398457

VISITOP � GABINETE CONSULTORIA FISCAL
E SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2438; identificação de pessoa colectiva n.º 503964077; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 3/281299.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 5 000 euros e corresponde à
soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 2 500 euros, pertencente à sócia Sílvia Maria Barreiro
Louro de Almeida; e

Uma de 2 500 euros, pertencentes ao sócio Vítor José Fortes
Pereira.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-
to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398333

VESTAL � FAIANÇAS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500040893; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 5/281299.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 5.º, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência e a administração de sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo do

sócio José Acácio Serafim Bizarro, o qual fica desde já nomeado
gerente.

§ único. Para que a sociedade se considere válidamente obriga-
da em todos os actos e contratos, é necessária a intervenção do
gerente único, agora nomeado.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-
to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398376

AGOSTINHO & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 899; identificação de pessoa colectiva n.º 501338055; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/301299.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida, tendo sido
aprovadas as contas em 15 de Dezembro 1999.

Conferi está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398538

CASTELHANOS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 1248; identificação de pessoa colectiva n.º 501907734, aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 4 e 1/990727 e de 291299.

Certifico que foram cessou funções de gerente � Nuno Félix
Castelhano; causa: renúncia; data: 28 de Abril de 1999.

Conferi está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10379150

MESAS OLED � FABRICAÇÃO DE MESAS
E MOBILIÁRIO DIVERSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2829; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
291299.

Certifico que entre Eduardo Roda das Neves, casado na comu-
nhão de adquiridos com Fernanda Pereira Jacinto Roda e Olavo
Mauricio Ferreira dos Santos, casado na comunhão de adquiridos
com Maria da Piedade Roda das Neves Santos, foi constituída uma
sociedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma MESAS OLED � Fabricação de
Mesas e Mobiliário Diverso, L.da,

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua Estação, s/n, no lugar de
Pisões, freguesia de Pataias, concelho de Alcobaça.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou
outras formas de representação em qualquer localidade do país ou
do estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a fabricação de mesas, camas, torneados e
mobiliário diverso.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social é de 19 950 euros, equivalente a 3 999 615$90 e
corresponde à soma de duas quotas iguais de valor nominal de
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9 975 euros, uma de cada um dos sócios Eduardo Roda Neves e
Olavo Maurício Ferreira Santos.

2 � Cada sócio realizou, já, em dinheiro, cinquenta por cento
da sua quota, devendo realizar os restantes cinquenta por cento no
prazo de um ano a contar desta data.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou as-
cendentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da
sociedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição,
diferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de dez
dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes,

excepto nos actos de mero expediente, para o que basta a assina-
tura de um gerente.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência o arren-
damento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a
sociedade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela
sejam propriedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quais-
quer sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do
seu consentimento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial.
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é o valor do último balan-

ço legalmente aprovado.
8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo re-
gisto e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipa-
mento necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerên-
cia fica desde já autorizada a proceder aos levantamentos
necessários da conta aberta em nome da sociedade.

Conferi está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398406

AGRO-PECUÁRIA CRISSUÍNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2327;
identificação de pessoa colectiva n.º 503725030; data: 020799.

Certifico que os documentos das contas, referentes ao exercício
do ano de 1998 encontram-se depositados na pasta da respectiva
sociedade.

Conferi está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria do Rosário
Gomes Marta. 10376984

FAIREAL � FAIANÇAS REGIONAIS DE ALCOBAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula n.º 2830;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/311299.

Certifico que entre António Campos Libório e mulher Deolinda
Barroso Ramos Campos Libório, casados na comunhão geral; e
Maria de Jesus Coelho do Vale, casada na comunhão de adquiri-
dos com Fernando dos Santos de Sousa, foi constituída uma so-
ciedade por quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de FAIREAL � Faianças
Regionais de Alcobaça, L.da.

2.º

A sociedade tem a sede no lugar de Mendalvo, freguesia de
Bárrio, concelho de Alcobaça.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sua sede
social dentro do mesmo concelho.

3.º

O objecto social consiste no fabrico de artigos de ornamentação,
faianças, porcelanas e grés fino.

4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
25 000 euros e representa-se por três quotas, sendo uma 5 000 eu-
ros da sócia, Maria de Jesus Coelho do Vale e duas quotas iguais
de 10 000 euros, uma da cada um dos sócios António Campos
Libório e Deolinda Barroso Ramos Campos Libório.

5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma, no capital da
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades,
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

6.º

Por decisão unânime dos sócios, podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 200 000 euros.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a favor de estranhos, a sociedade em

primeiro lugar e os restantes sócios depois, terão direito de prefe-
rência.

8.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer quota
que seja penhorada, arrestada ou objecto de outra providência ju-
dicial.

2 � A amortização considera-se efectuada com o depósito à
ordem de quem de direito, do valor da quota apurado segundo
balanço a efectuar para o efeito.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço podendo,
porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente redu-
ção do capital ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ain-
da, a criação de uma ou mais quotas para alienação, a terceiros.

9.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
sócios, António Campos Libório e Deolinda Barroso Ramos Cam-
pos Libório, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

Conferi está conforme o original.

10 de Janeiro de 2000. � O Ajudante , Carlos Manuel
Bonifácio. 10398546

ELECROMEC � SOCIEDADE ELECTROTÉCNICA
DA BENEDITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2826; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
281299.

Certifico que entre Luís Manuel Fialho Ramalho, casado na co-
munhão de adquiridos com Elizabete dos Santos Dias da Concei-
ção Ramalho; e Eduardo Lopes da Rocha Vieira, solteiro, maior,
foi constituída uma sociedade por quotas que passa a reger-se pe-
los seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ELECROMEC � Sociedade Elec-
trotécnica da Benedita, L.da e tem a sua sede à Rua Rei da Memó-
ria, no lugar e freguesia de Benedita, concelho de Alcobaça.
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§ único. A sociedade poderá, por simples deliberação da gerên-
cia, deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas de representação social no território nacional e es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instalação eléctrica, comercializa-
ção de material eléctrico, orçamentação, estudos e projectos.

§ único. A sociedade poderá participar, por qualquer forma,
noutras sociedades de responsabilidade limitada ou em agrupamen-
tos complementares de empresas, mesmo que os objectos coincidam
ou não, no todo ou em parte, com o da ora constituída, bem como,
ainda, criar novas empresas ou comparticipar na criação de outras
mesmo com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro
quanto a cinquenta por cento, quer no seu total, quer relativamen-
te a cada uma das duas quotas, é de 10 000 euros e corresponden-
te à soma das duas quotas seguintes:

Uma com valor nominal de 5 000 euros, pertencente a Luís
Manuel Fialho Ramalho; e

Uma com o valor nominal de 5 000 euros, pertencente a Eduar-
do Lopes da Rocha Vieira.

§ 1.º Os restantes cinquenta por cento do capital deverá dar en-
trada na Caixa Social no prazo de seis meses a contar desta data;

§ 2.º Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigidas
aos mesmos, prestações suplementares até ao montante máximo
igual ao quíntuplo do capital social existente à data da delibera-
ção e na proporção das respectivas quotas.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de sócios ou não só-
cios a designar pela mesma assembleia geral, ficando, todavia, desde
já nomeados gerentes Luís Manuel Fialho Ramalho e Eduardo
Lopes da Rocha Vieira ambos já identificados.

§ 1.º Para que a sociedade se considere validamente obrigada é
necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Compreendem-se nos poderes de gerência a aquisição, alie-
nação e oneração de bens móveis ou imóveis; a subscrição ou aqui-
sição, bem como a alienação ou oneração de participações noutras
sociedades; a aquisição ou locação de estabelecimentos comerciais
ou industriais; tomar de arrendamento qualquer bem imóvel, bem
como alterar ou rescindir o respectivo contrato, adquirir ou alienar
quaisquer viaturas.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, é livremente
permitida para o que fica, desde já, autorizada a divisão de quotas.

Porém, qualquer cessão de quotas a estranhos, precedida ou não
de divisão para esse efeito, a sociedade em primeiro lugar e os
sócios logo depois, gozarão do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de quinze dias, salvo os casos em que a lei pres-
creva outros prazos e formalidades.

§ único. Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais (nos casos em que é, legalmente possível) por qualquer pes-
soa de sua escolha (a qual não poderá ser, também, representante
de outro sócio), mediante carta escrita para o efeito ao respectivo
presidente.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fi-
cando desde já, os gerentes, autorizados, designadamente a adqui-
rir quaisquer equipamentos e outros bens móveis e imóveis ineren-
tes à sua actividade comercial.

Pode, ainda, a gerência proceder ao levantamento da quantia da
conta aberta, em nome da sociedade, para a liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398350

NMC � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2827; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
281299.

Certifico que entre Nelson Martins de Carvalho e mulher Maria
Dulce Coelho de Carvalho casados na comunhão de adquiridos;
Diogo Coelho de Carvalho, solteiro, menor e Pedro Miguel Coe-
lho de Carvalho, solteiro, maior, foi constituída uma sociedade por
quotas que passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NMC � Contabilidade, Informática
e Consultoria, L.da, tem a sua sede na Rua dos Farrejais, 1, lugar
das Farrejais, freguesia de Turquel, concelho de Alcobaça.

§ único. Mediante deliberação da assembleia geral poderá a ge-
rência deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício de contabilidade, audito-
ria, consultoria fiscal e programação de informática.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no
todo ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a ou-
tras pessoas colectivas.

ARTIGO 3.º

O capital social, totalmente subscrito, é de 10 000 euros, e cor-
responde à soma de quatro quotas com os valores nominais e titu-
lares seguintes:

Duas de 4 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Nelson Martins de Carvalho e Maria Dulce Coelho de Carvalho; e

Duas de 1 000 euros pertencentes uma a cada um dos sócios
Pedro Miguel Coelho de Carvalho e Diogo Coelho de Carvalho.

§ único. O indicado capital social encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, quanto à quota do sócio menor, Diogo Coelho
de Carvalho;

Cada um dos sócios Nelson Martins de Carvalho, Maria Dulce
Coelho de Carvalho e Pedro Miguel Coelho de Carvalho realizou
a sua quota, também em dinheiro, somente quanto a cinquenta por
cento, devendo realizar, cada um deles, os restantes cinquenta por
cento também em dinheiro no prazo de seis meses a contar da pre-
sente data.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, Nelson
Martins de Carvalho e Maria Dulce Correia Coelho Carvalho, aci-
ma identificados, desde já nomeadas gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura conjunta de dois gerentes:

§ 2.º Compreendem-se nos poderes de gerência a aquisição, alie-
nação e oneração de bens móveis e imóveis, a subscrição ou aqui-
sição de participação noutras sociedades e a sua alienação ou one-
ração, a aquisição ou locação de estabelecimentos comerciais ou
industriais;

§ 3.º A sociedade em caso algum pode ser obrigada em actos,
contratos e documentos que não digam respeito aos seus negócios,
nomeadamente fianças, avais e letras de favor.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém a cessão a estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade e dos sócios não
cedentes, os quais terão sempre direito de preferência.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a ante-
cedência mínima de quinze dias, salvo nos casos em que a lei pres-
creva outros prazos e formalidades.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias ge-
rais (nos casos em que é legalmente possível), por qualquer pes-
soa da sua escolha, (a qual não poderá ser, também representante
de outro sócio), mediante carta escrita para o efeito ao respectivo
presidente.
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ARTIGO 8.º

(Transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
as gerentes desde já autorizados, designadamente a adquirir quais-
quer bens móveis e imóveis, tomar participações ou associar-se a
outras pessoas colectivas e tomar arrendamentos, procedendo ao le-
vantamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade, para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua acti-
vidade, bem como para a liquidação de despesas com a sua consti-
tuição e registo, despesas estas que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Ajudante;  Carlos Manuel Bonifácio.
10398368

GARCIA & FALÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 584; identificação de pessoa colectiva n.º 500713944; inscri-
ção n.º 8, número e data da apresentação: 16/281299.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º e 4.º, passando
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 30 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 20 000 euros pertencentes ao sócio Joaquim Amado Ro-
sado;

Uma de 10 000 euros pertencentes à sócia Maria Cecília Ferreira
de Freitas.

4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios ou não sócios
que vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeado gerente o sócio Joaquim Amado Rosado.

§ único. Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-

to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10398384

RUISOL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/231299.

Certifico que entre Arnaldo Araújo Santos, solteiro, menor; Lean-
dro Araújo Santos, solteiro, menor; Rui Manuel Ferreira dos Santos
e mulher Elisabete Henriques de Araújo Santos casados na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída uma sociedade por quotas que
passa a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RUISOL � Sociedade
Imobiliária, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de São Miguel, 5, lu-
gar de Alqueidão, freguesia de Cós, concelho de Alcobaça.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, agências, ou outras formas locais de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
quatro quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Duas iguais de 2 250 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Arnaldo Araújo Santos e Leandro Araújo Santos; e

Duas iguais de 250 euros, cada pertencentes uma a cada um dos
sócios Rui Manuel Ferreira dos Santos e Elisabete Henriques de
Araújo Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios Rui Manuel Ferreira dos Santos e Elisabete
Henriques de Araújo Santos.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

(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,
designadamente veículos automóveis, incluindo por contratos lea-
sing, bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis neces-
sários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo
definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Conferi está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, Carlos Manuel Bonifácio.
10384952

VIRIATO & ZÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2492; identificação de pessoa colectiva n.º 504020277; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 2/03012000.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou parcialmente o
contrato de sociedade, no que respeita ao artigo 3.º, passando a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 50 000 euros e corresponde
à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 25 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Rai-
mundo; e

Uma de 25 000 euros, pertencente ao sócio Viriato do Espírito
Santo Raimundo.

Encontra-se depositado na respectiva pasta da sociedade, o tex-
to completo do contrato.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante;  Carlos Manuel
Bonifácio. 10398430

LEOTRANS � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2832; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
03012000.

Certifico que entre Leonel dos Reis Ferreira Bispo e mulher
Clotilde Morgado dos Santos Bispo, casados na comunhão de ad-
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quiridos, foi constituída uma sociedade por quotas que passa a
reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LEOTRANS � Transportes Nacio-
nais e Internacionais, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional 8,
no lugar de Lameira, freguesia de Aljubarrota (Prazeres), concelho
de Alcobaça.

§ único � Por deliberação da exclusiva responsabilidade da
gerência, a sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para um dos limítrofes, bem como serem criadas agências,
delegações, sucursais, filiais, dependências ou quaisquer outras
formas de representação social em qualquer parte do território na-
cional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes nacio-
nais e internacionais (de mercadorias).

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 52 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas iguais dos valores de 26 000 eu-
ros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel dos Reis
Ferreira Bispo e Clotilde Morgado dos Santos Bispo.

§ único. Por deliberação unânime dos sócios poderão ser exigi-
das aos mesmos prestações suplementares até dez vezes o capital
social existente à data da deliberação e na proporção das respecti-
vas quotas.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade ficam a cargo
dos sócios ou não sócios que vierem a ser designados em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeados gerentes Leonel dos Reis
Ferreira Bispo (detentor de capacidade profissional) e Clotilde
Morgado dos Santos Bispo.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura do gerente detentor de
capacidade profissional.

§ 2.º Para os actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

§ 3.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de
favor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em
primeiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 6.º

As quotas de sócio falecido, transmitem-se aos seus sucessores,
desde que a sociedade não opte pela sua amortização.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo do respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer ou-

tra forma sujeita a procedimento judicial, fiscal ou administrativo; e
c) Pela verificação de anúncio da venda ou adjudicação em exe-

cução judicial.
d) Quando algum sócio atentar contra os interesses  de sociedade,

impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o pac-
to social;

e) Quando a quota seja cedida a estranhos, sem o consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 8.º

(Transitório)

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
a gerência desde já autorizada a praticar todos os actos e contratos
necessários ao giro social, designadamente a adquirir, alienar ou
onerar quaisquer bens móveis e imóveis, procedendo ao levantamento
de quantias de conta aberta em nome da sociedade, para liquidação
de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua constituição, re-
gisto e publicações, que a sociedade desde já assume.

Conferi está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � O Ajudante;  Carlos Manuel
Bonifácio. 10398449

GERMANO & NOGUEIRA � MÁRMORES, L.DA

Sede: Rua D. Maria Pia, Moleanos, Prazeres de Aljubarrota,
Alcobaça

Conservatória do Registo Comercial de Alcobaça. Matrícula
n.º 2817; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
991209.

Certifico que entre Nelson Carreira Nogueira; Marcelo Carreira
Nogueira; Paulo Jorge da Silva Germano, e Nuno Miguel da Silva
Ferreira, foi constituída uma sociedade comercial por quotas, que
passa a reger-se pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Germano & Nogueira � Már-
mores, L.da.

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua D. Maria Pia, s/n, no lu-
gar de Moleanos, freguesia de Prazeres de Aljubarrota, concelho de
Alcobaça.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou
outras formas de representação em qualquer localidade do país ou
do estrangeiro.

3.º

Tem por objecto extracção de mármores, comercialização e trans-
formação.

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras sociedades, mesmo com objecto diferente, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas, uma de valor
nominal de 650 000$, do sócio Nelson Carreira Nogueira; uma de
valor nominal de 1 850 000$ do sócio Marcelo Carreira Nogueira
e duas de valor individual de 1 250 000$, uma de cada um dos
sócios Paulo Jorge da Silva Germano e Nuno Miguel da Silva
Ferreira.

3 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao quíntuplo do capital social.

5.º

1 � A cessão de quotas entre sócios, seus descendentes ou as-
cendentes é livre.

2 � A cessão a quaisquer outros carece do consentimento da so-
ciedade, gozando esta de direito de preferência na sua aquisição, di-
ferido aos sócios caso a sociedade o não exerça no prazo de dez dias.

6.º

1 � São nomeados gerentes todos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de dois gerentes,

sendo sempre obrigatória a assinatura do sócio Marcelo Carreira
Nogueira ou do sócio Paulo Jorge da Silva Germano.

3 � A gerência não pode obrigar a sociedade em actos estranhos
aos negócios sociais, nomeadamente em letras de favor, abonações,
fianças, cauções ou outros documentos semelhantes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência o arren-
damento de quaisquer locais para a sociedade, a compra para a
sociedade de quaisquer viaturas automóveis e a venda das que dela
sejam propriedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quais-
quer sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do
seu consentimento, nos seguintes casos:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial.
c) Venda ou adjudicação judicial.
2 � A contrapartida da amortização é a prevista no artigo 135.º

do Código das Sociedades Comerciais, salvo acordo diverso das
partes.

8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo re-
gisto e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas equipa-
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mento necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerên-
cia fica desde já autorizada a proceder aos levantamentos necessá-
rios da conta aberta em nome da sociedade.

Conferi, está conforme o original.

20 de Dezembro de 1999. � A Ajudante Principal, Maria Ade-
laide Cunha Bispo Gonçalves. 10398465

BATALHA

GOMES & PRIOR, L.DA

(anteriormente GOMES PRIOR & URBANO, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 515/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 501209352; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 7/000107.

Certifico que o contrato da sociedade em epígrafe foi parcialmen-
te alterado. A sociedade mudou a firma de Gomes Prior &
Urbano, L.da para Gomes & Prior, L.da. O artigo 1.º passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Gomes & Prior, L.da, e tem
a sede no lugar da Jardoeira, freguesia e concelho de Batalha.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08881731

ANTÓNIO GOMES VIEIRA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 43/
881118; identificação de pessoa colectiva n.º 500024286; inscri-
ção n.º 6 e averbamento 1 à inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 1/000110.

Certifico que a ex-sócia Isabel Maria Neves Vieira Monteiro foi
exonerada da gerência da sociedade em epígrafe por a ela ter re-
nunciado em 7 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

18 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08881723

BIGHOUSE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 753/
000114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 83/
000114.

Certifico que entre Hélder José Frazão Carreira de Sousa, sol-
teiro, maior e Nelson Frazão de Sousa, casado com Susana Cris-
tina Monteiro Guerra, na comunhão de adquiridos foi constituída
uma sociedade comercial que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BIGHOUSE � Utilidades,
Equipamentos e Investimentos imobiliários, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de Santo Antão, 67,
lugar de Santo Antão, freguesia e concelho da Batalha.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a indústria, comércio,
importação, exportação, representações e consignações de utilida-
des, decoração, vestuário, móveis, máquinas, viaturas, equipamen-

tos, urbanizações, construção civil, empreitadas de obras públicas
e particulares, concepção, edificação e exploração de empreendi-
mentos turísticos e imobiliários, compra e venda de prédios rústi-
cos e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim e por acti-
vidade acessória investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 2 500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Hélder José Frazão Carreira
de Sousa e Nelson Frazão de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão, total ou parcial de quotas, entre sócios é livre,
mas a estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual é
reservado, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segun-
do lugar, o direito de preferência.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferên-
cia, a quota será distribuída entre eles na proporção das que então
possuírem.

ARTIGO 5.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a parti-
cipação da sociedade em agrupamentos complementares de empre-
sas, bem como em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, ou reguladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de
responsabilidade ilimitada.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser de-
signados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou 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) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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 9.º

Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos só-
cios o direito de manterem as proporções de capital que tiverem à
data em que for deliberado.

ARTIGO 10.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações sociais
que admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme.

26 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08881871
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JOSÉ SILVA VIEIRA RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 117/
890824; identificação de pessoa colectiva n.º 500159904; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 11/000112.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe foi reforçado
com a quantia de 15 000 000$, tendo, em consequência, sido alte-
rado parcialmente o contrato social.

Os artigos 1.º, 3.º e 4.º do contrato passaram a ter a seguinte
redacção:

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma José Silva Vieira
Ruivo, L.da, e tem a sede na Rua José de Sousa Ribeiro, 5, no lu-
gar de Jardoeira, freguesia e concelho da Batalha.

3.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro é de
20 000 000$ e representa-se por duas quotas iguais de 10 000 000$,
uma de cada um dos sócios, José Luís Jordão Vieira Ruivo e Maria
Leonor Jordão Vieira Ruivo.

4.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme deliberação da assembleia geral, pertence aos
dois sócios, José Luís Jordão Vieira Ruivo e Maria Leonor Jordão
Vieira Ruivo, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08881740

MARCELINO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 752/
000114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 82/
000114.

Certifico que entre José de Almeida Marcelino e mulher Ermelinda
Ascensão dos Reis Antunes de Almeida, casados na comunhão de
adquiridos, Sara Patrícia dos Reis Marcelino, solteira, menor e Nel-
son José dos Reis Marcelino, solteiro, maior, foi constituída uma
sociedade comercial que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marcelino & Filhos, L.da e tem
a sua sede no lugar de Perulhal, freguesia de Reguengo do Fetal,
concelho de Batalha.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, obras pú-
blicas, aluguer de equipamento para construção civil e comércio de
combustíveis e materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
250 000 euros (equivalente a 50 120 500$) e corresponde à soma
de quatro quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 137 500 euros, pertencente ao sócio José de Almeida
Marcelino;

Uma de 12 500 euros, pertencente à sócia Ermelinda de Ascen-
são dos Reis Antunes de Almeida; e

Duas iguais de 50 000 euros, cada, pertencentes uma a da um dos
sócios Sara Patrícia dos Reis Marcelino e Nelson José dos Reis
Marcelino.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-

rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes os sócios José de Almeida Marcelino e Nelson José
dos Reis Marcelino.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes quando permitida por lei.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência 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) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
d) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
e) Exoneração ou exclusão de um sócio; e
f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia ge-
ral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08881855

FAPOR IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 751/
000114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 79/
000114.

Certifico que foi constituída uma sociedade anónima por quotas
que se rege pelo seguinte contrato:

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Fapor Imobi-
liária, S. A., tem a sua sede na Zona Industrial da Jardoeira, fre-
guesia e concelho da Batalha.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sociedade
pode criar sucursais, agências, filiais, delegações ou outra formas
de representação, em Portugal ou no estrangeiro bem como deslo-
car a sua sede social para concelhos limítrofes.

3 � Pode ainda, por deliberação do conselho de administração,
adquirir participações em sociedades cujo objecto seja diferente
daquele que esteja exercendo.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em administração de imóveis, arrenda-
mento, compra e venda e revenda dos adquiridos para o mesmo fim,
incluindo permuta.
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ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, com início
a partir de hoje.

CAPÍTULO II
Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 150 000 euros (com o contravalor de
30 072 300$), integralmente subscrito e realizado em trinta por
cento. devendo os restantes setenta por cento ser subscrito e reali-
zado no prazo de um ano, dividido em 15 000 acções com o valor
nominal de 10 euros, cada uma.

O capital pode ser aumentado uma ou mais vezes, se para tal
obtiver a anuência do órgão de fiscalização.

3 � Na subscrição de nova acções representativas de aumento
de capital terão preferência os accionistas que o forem à data da
subscrição, na proporção da posição accionista que detenham.

4 � Se algum accionista não quiser gozar de preferência, este
devolver-se-á aos restantes accionistas, respeitando-se sempre a
proporção da posição accionista que detenham.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas convertíveis ao portador, nos
termos que forem definidos em assembleia geral, sendo represen-
tadas por títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1 000 acções.

2 � A conversão da acção rege-se pelo disposto na lei e as des-
pesas são a cargo dos accionistas.

3 � Quando a lei o permitir, podem ser criadas acções ao por-
tador.

ARTIGO 6.º

A transmissão de acções nominativas a estranhos ou a qualquer
outro accionista fica sujeito ao direito de preferência da sociedade,
em primeiro lugar, e dos accionistas, em segundo lugar, devendo
ser exercido nos 30 dias imediatos àquele em que o accionista alie-
nante, por carta registada, em que indique a identidade do adqui-
rente, preço e mais condições de transmissão, comunique o seu
desejo.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir e colocar obrigações, nos termos da
lei e nas condições que forem estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar acções nominativas ou ao
portador nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando por qualquer motivo, as mesmas sejam retiradas da

disponibilidade do seu titular, em virtude de arresto, penhora ou
qualquer outro acto de apreensão judicial.

2 � No caso referido da alínea b) do n.º 1, o valor da acção é o
que resultar do valor contabilístico das acções.

ARTIGO 9.º

1 � Será permitido ao conselho de administração adquirir para
a sociedade acções e obrigações próprias e realizar sobre as mes-
mas as operações lícitas que tiver por convenientes, se para tal
obtiver ausência do órgão de fiscalização.

2 � As acções de que a sociedade for titular não gozam de di-
reito de voto, dividendo ou preferência.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 10.º

Os órgãos sociais são:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O órgão de fiscalização.

SECÇÃO I

Assembleia geral
ARTIGO 11.º

A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto.

ARTIGO 12.º

A cada 100 acções corresponde um voto.
Só podem fazer parte e votar nas assembleias gerais os accionis-

tas possuidores de um número de acções não inferior a 100, aver-
badas em seu nome ou, ao portador, depositadas na sede social ou
qualquer instituição de crédito, até 15 dias antes do dia marcado
para a reunião.

ARTIGO 14.º

Poderão os accionistas possuidores de menor número de acções
agrupar-se de forma a completarem o exigido e fazerem-se repre-
sentar por um dos agrupados.

ARTIGO 15.º

Quando todas as acções forem nominativas, as assembleias ge-
rais serão convocadas por carta registada com a antecedência mí-
nima de 21 dias.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral será efectuada na sede social ou em local
indicado nos anúncios convocatórios, dentro da comarca judicial
onde esta se situe.

ARTIGO 17.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te e um secretário, eleitos trienalmente de entre os accionistas ou
outras pessoas, podendo ser reeleitos, e poderão ter remuneração
global fixada em assembleia geral.

2 � Nas faltas do presidente será substituído por quem a assem-
bleia geral designar.

ARTIGO 18.º

Para além do disposto na lei e nos presentes estatutos, competi-
rá em especial a assembleia geral:

a) Eleger o presidente e o secretário de mesa;
b) Eleger os membros de conselho de administração;
c) Eleger o órgão de fiscalização;
d) Deliberar sobre a alteração dos estatutos.

ARTIGO 19.º

1 � Carecem, para serem validas, do voto afirmativo dos accio-
nistas aos quais pertençam pelo menos cinquenta por cento do ca-
pital social, as deliberações que tenham por objecto:

a) A alteração do objecto social principal;
b) A transformação, a fusão ou a dissolução da sociedade;
c) A redução ou reintegração do capital;
d) A venda de imóveis adstritos a realização do objecto social;
e) A Alteração do presente artigo 19.º.
2 � Se determinada deliberação sobre qualquer das matérias

referidas no artigo anterior não puder ser aprovada numa primeira
reunião, por insuficiência de representação do capital social, a
mesma considerar-se-á aprovada, em segunda reunião, desde que
o seja pela maioria de dois terços dos votos apurados.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando
estiverem presentes ou representados accionistas titulares de acções
correspondentes a totalidade do capital social.

2 � Em segunda convocação, porém, a assembleia geral pode
deliberar seja qual for o número dos accionistas presentes ou re-
presentados e o capital que eles representem.

SECÇÃO II

Conselho de administração
ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração e composto por três membros
eleitos trienalmente pela assembleia geral, que decidirá qual deles
é o presidente, podendo todos eles ser reeleitos.

2 � O conselho de administração poderá ter direito a remune-
ração que a assembleia geral lhe fixar, que poderá consistir numa
percentagem global até dez por cento dos lucros do exercício.

ARTIGO 22.º

1 � Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representações da sociedade, dentro dos limi-
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tes assinalados na lei, nos presentes estatutos e nas deliberações da
assembleia geral, e, em especial:

a) Adquirir, vender ou por qualquer outra forma alienar ou one-
rar bens ou direitos mobiliários e tomar e dar de arrendamento
quaisquer prédios ou parte dos mesmos, sempre que tal seja repu-
tado conveniente aos interesses sociais;

b) Estabelecimento e cessação de cooperação duradoura e impor-
tante com outras empresas;

c) Representar a sociedade em juízo e fora dele, podendo con-
fessar, desistir e transigir em acções judiciais;

d) Comprometer a sociedade em arbitragem;
e) Delegar os poderes que entender, constituir mandatários da

sociedade e fixar-lhes as atribuições respectivas;
f) Movimentar contas bancárias, emitir, aceitar, sacar, endossar

letras, livranças, cheques, extractos de facturas e outros tipos de
crédito;

g) Negociar com instituições de crédito operações de financia-
mento activas e passivas.

2 � O conselho de administração, ou quem o represente, não
poderá obrigar a sociedade em actos ou documentos que não di-
gam respeito exclusivamente as suas operações nem conceder a
terceiros, em nome da mesma, quaisquer garantias, inclusive cam-
biais.

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura dos mandatários, dentro dos limites das res-

pectivas procurações.
2 � Qualquer dos administradores pode conferir a outro admi-

nistrador os seus poderes de administração, desde que consentida
pelo conselho de administração.

ARTIGO 24.º

1 � O conselho de administração reúna sempre que o exigir os
interesses da sociedade, mas pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � Qualquer dos administradores impedido de estar presente a
reunião pode-se fazer representar por outro administrador.

3 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria, tendo o presidente voto de desempate.

ARTIGO 25.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício dos seus cargos, conforme for deliberado pela assem-
bleia geral.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade
ARTIGO 26.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente ou a um conselho fiscal, composto por três membros efecti-
vos e um suplente, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Os membros do órgão de fiscalização são eleitos trienal-
mente, podendo ser reeleitos.

3 � Os membros do órgão de fiscalização poderão ter direito a
remuneração que a assembleia geral lhes fixar.

CAPÍTULO IV

Apreciação anual da situação da sociedade
e aplicação de resultados

ARTIGO 27.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano, o conselho de administração elabo-

rara o balanço, o relatório de gestão, as contas de exercício, a admi-
nistração dos resultados, um relatório sobre o estado e a evolução dos
negócios sociais e uma proposta de aplicação dos resultados.

3 � A assembleia geral e o órgão de fiscalização pronun-
ciar-se-ão sobre tais documentos.

ARTIGO 28.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados do modo
seguinte:

A percentagem de lei para o fundo de reserva legal;
O restante terá aplicação decidida por maioria simples em assem-

bleia geral.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 29.º

A sociedade só se dissolverá por deliberação da assembleia ge-
ral ou nos casos previstos na lei.

ARTIGO 30.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução decidirá o prazo
e a forma de liquidação e designara os liquidatários.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais

ARTIGO 31.º

Os casos omissos serão regulados pelas deliberações dos accio-
nistas, devidamente tomadas e pelas disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 32.º

É estipulado o foro da comarca de Leiria, com expressa renún-
cia a qualquer outro, para todos os efeitos judiciais entre a socie-
dade e os seus accionistas.

CAPÍTULO VII

Disposições transitórias

ARTIGO 33.º

Para o primeiro mandato são desde já preenchidos os lugares de
membros dos órgãos sociais da forma seguinte, sendo os adminis-
tradores dispensados de caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Maria Anabela Simões da Silva Neves, casada;
Secretário: Maria Filomena dos Santos Dimas Branco Destapa-

do; casada;
Conselho de administração:
Presidente: Albino Coelho das Neves, casado;
Vogal: Paulo Jorge Branco Destapado; casado;
Vogal: Dr. Micael Oliveira Campos; solteiro;
Órgão de fiscalização:
Fiscal único: Pinto Castanheira, Marques de Almeida & Asso-

ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Urbanização dos Banhos Secos, lote 13, freguesia de Santa Clara,
concelho de Coimbra, titular do C.P.P.C. n.º 502995598 e inscrita
na lista dos Revisores oficiais de Contas sob o n.º 58, e represen-
tada por:

Dr. António Pinto Castanheira, casado, bilhete de identidade
n.º 405427, de 9 de Agosto de 1993 emitido pelo Arquivo de Iden-
tificação de Coimbra, casado, contribuinte fiscal n.º 151132771 e
inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 466;

Fiscal suplente: Dr. António Paiva Martinho, casado, bilhete de
identidade n.º 2517094, de 2 de Novembro de 1994 emitido pelo
Arquivo de Identificação de Coimbra, contribuinte n.º 140249630,
inscrito na lista dos Revisores Oficiais de Contas n.º 864.

Está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08876053

MARINHA GRANDE

GRAPHITE TECNHOLOGIES MOLDES (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1022; identificação de pessoa colectiva n.º 502219092; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
000107.

Certifico que foi deslocada a sede para a Zona Industrial Casal
da Lebre, Rua da Finlândia, lote 27, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 08871957
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MOLDES 2000 � MOLDES PARA PLÁSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1796; identificação de pessoa colectiva n.º 504514709; averba-
mento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000112.

Certifico que foi deslocada a sede para a Estradas de Leiria, 227,
Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

25 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 08895554

LISBOA
CADAVAL

TRANSCALÇADAS � TRANSPORTES DO MONTEJUNTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 268/
930618; identificação de pessoa colectiva n.º 503022268; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/20000121.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.ºe 72.º do Código
do Registo Comercial:

Alteração parcial do pacto, da sociedade Transcalçadas � Trans-
portes do Montejunto, L.da, outorgada em 6 de Dezembro de 1999,
de fls. 39, a fls.40, do livro n.º 58-F, do Cartório Notarial de Rio
Maior, que estão conforme o original.

Alteração parcial do pacto social

No dia 6 de Dezembro de 1999, no Cartório Notarial de Rio
Maior, perante mim, licenciada Anabela Silva e Sousa Carreira,
respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.ª Elisabete Vitorino Percio Duarte, casada, natural da fregue-
sia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente na
rua Projectada à Rua do Mercado, lote 9, 3.º direito, no Cadaval.

2.º José Persa Duarte, casado, natural da freguesia de Lamas,
concelho do Cadaval, onde reside no lugar de Rochaforte;

3.ª Maria Manuela da Graça Vitorino Duarte, casada, natural da
dita freguesia de Lamas, onde reside no dito lugar de Rochaforte.

4.ª Lucrécia Vitorino Persa Duarte, solteira, maior, natural da
freguesia de Caldas da Rainha, Nossa Senhora do Pópulo, conce-
lho de Caldas da Rainha, residente no dito lugar de Rochaforte.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 8225298, de 15/11/99; 4722694,
de 12/05/92; 4722695, de 25/10/89 e 1164594, de 31/07/95; os
primeiro e quarto emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa e os segundo e terceiro emitidos pelo Centro de Identifica-
ção Civil e Criminal.

E por eles for dito:
Que são os únicos e actuais da sócios sociedade comercial por

quotas sob a firma Transcalçadas � Transportes do Montejunto, L.da,
com sede no lugar de Rochaforte, freguesia de Lamas, concelho do
Cadaval, pessoa colectiva n.º 503022268, matriculada na Conserva-
tória do Registo Comercial do Cadaval sob o n.º 268, com o capi-
tal social de 50 000 000$, qualidade que verifiquei por certidão do
registo comercial que arquivo.

Que, na qualidade de únicos sócios da referênciada sociedade
comercial por quotas, deliberam alterar o pacto social quanto ao seu
artigo 4.º, que passa a ter a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos gerentes no-
meados em assembleia geral, sendo já gerentes os sócios Elisabete
Vitorino Percio Duarte, José Persa Duarte e Maria Manuela da
Graça Vitorino Duarte, ficando desde já nomeados gerentes a só-
cia Lucrécia Vitorino Persa Duarte e o não sócio José Rafael Nu-
nes Carvalho, casado, residente na Rua Projectada à Rua do Mer-
cado, lote9, 3.º direito, no Cadaval.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as
assinaturas de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura
da gerente Elisabete Vitorino Percio Duarte.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada respeitante à alteração de Contrato.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 07151837

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 6; número e data da apresentação: 1/20000124.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.ºe 72.º do Código
do Registo Comercial:

Que pela inscrição n.º 6 foi inscrita a nomeação de direcção para
o triénio de 2000 a 2002.

Efectivos � presidente � Abel Cordeiro Madeira Mendes;
vice-presidente, Abel Ricardo Rodrigues Horta da França; secretá-
rio; Teófilo Alexandre Martins; tesoureiro, Gil do Rosário Ferreira,
casado.

Suplentes: José António Rego Martins; Claudino Martins da
Fonseca; Abel Carlos Oliveira Guilherme e José Júlio Carrasqueiro
Rodrigues, casados.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (assinatura ile-
gível) 07151802

M. JORGE JACINTO � INSTALAÇÕES E MATERIAIS
ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 447/
20000112; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000112.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial:

Que por escritura pública de contrato de sociedade, outorgada em
5 de Janeiro de 2000, de fls. 76 a fls. 77 v.º do livro 145 do Car-
tório Notarial do Centro de Formalidades das Empresas.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Janeiro de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, licenciado
Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, compareceram como
outorgantes:

Manuel Jorge Mendes Jacinto, número de identificação fiscal
100290213 e mulher Ana Maria dos Santos Marujo Jacinto, nú-
mero de identificação fiscal 170822672, casados no regime da
comunhão de adquiridos, naturais, ele da freguesia de Lamas, con-
celho do Cadaval, ela da freguesia de S. Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residentes no Bairro da Boavista, em Pragança,
freguesia da Lamas, concelho de Cadaval.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 6097154, de 23 de Maio
de 1996 e 7031026, de 28 de Agosto de 1996, emitidos pelos SIC
de Lisboa.

E disseram: Que entre si, constituem uma sociedade comercial
por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Jorge. Jacinto � Instalações
e Materiais Eléctricos, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Boavista, em
Pragança, freguesia de Lamas, concelho do Cadaval.

3 � Mediante simples deliberação de gerência, a sociedade pode
estabelecer sucursais, agências, delegações, filiais ou outras formas
de representação, no território nacional ou no estrangeiro, bem
como mudar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em projectos e instalações eléc-
tricas e telefónicas, indústria, comércio, importação, exportação e
representação de artigos eléctricos e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
12 500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre,
reservando-se, porém, em primeiro lugar, à sociedade o direito de
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preferência e, em segundo lugar, aos sócios não cedentes, se a so-
ciedade dele não usar.

2 � Se mais de um sócio quiser usar deste direito de preferên-
cia, a quota será distribuída entre eles na proporção das que então
possuírem.

ARTIGO 5.º

A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio, conti-
nuando com o sócio ou sócios sobrevivos e um único representan-
te dos herdeiros do sócio falecido.

ARTIGO 6.º

É vedado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, compete a só-
cios ou a não sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.
3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que
lhe corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio;
b) Por falência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
2 � As amortizações consideram-se consumadas e produzem

todos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do
correspondente valor.

3 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada fique 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.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas, no capital social de outras sociedades, ainda que
reguladas por leis especiais, criar novas sociedades ou compartici-
par na sua criação, e livremente associar-se, colaborar e tomar in-
teresses com quaisquer entidades singulares ou colectivas, mesmo
que o objecto e a actividade desses agrupamentos, sociedades e
entidades seja diferente do seu.

Disposição transitória

Que a gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder
ao levantamento do capital social depositado, para o fim determi-
nado de aquisição de bens e equipamentos destinados à instalação
da sede social e ainda a adquirir, antes do registo definitivo da
sociedade quaisquer bens móveis, imóveis ou direitos destinados ao
imediato início de actividade da mesma

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A 2.ª Ajudante, (Assinatura ilegível).
07151764

DIVASA � FARMAVIC DE PORTUGAL PRODUTOS
E EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cadaval. Matrícula n.º 448/
20000117; identificação de pessoa colectiva n.º 505024570; ins-
crição n.º 11; número e data da apresentação: 1/2000107.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Códi-
go do Registo Comercial:

Que por escritura pública de alteração parcial do pacto, da so-
ciedade Divasa � Farmavic de Portugal Produtos e Equipamentos
Veterinários, L.da, outorgada em 22 de Julho de 1999, de fls.76, a
fls. 78 v.º, do livro n.º 315-L, do 20.º Cartório Notarial de Lisboa.

Cessões de quotas e alteração do contrato de sociedade

No dia 22 de Julho de 1999, em Lisboa e no 20.º Cartório No-
tarial, perante mim, Isabel Catarina Portela Guimarães Neto Fer-
reira, notária do Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Josep Jutglar Iglésias, natural de Vic, onde reside em Crer
Bisbe Morgades, 23, 4.º, 1.º apartamento, Barcelona, de naciona-
lidade espanhola, número de identificação fiscal. 229982042, titu-

lar do bilhete de identidade n.º 39276086, emitido em 13 de Mar-
ço de 1998, pelo Ministério do Interior de Espanha.

O qual outorga por si e na qualidade de presidente do conselho
de administração em representação da sociedade Divasa �
Farmavic, S. A. sociedade anónima com sede em Espanha, Ctra,
Sant Hipolit, Km, 71 08519 Gurb � Vic (Barcelona) com o capi-
tal social de 115 000 000 pesetas, matriculada no Registo Mercan-
til de Barcelona, na fl. 105 tomo 3370, livro 2729, secção 2.ª, qua-
lidade e poderes que verifiquei pelo certificado da acta da
assembleia geral e pela certidão do Registo Mercantil de Barcelo-
na, documentos devidamente traduzidos que arquivo.

2.º José Luís Gonçalves de Sousa, natural da freguesia de Santa
Isabel, concelho de Lisboa, casado no regime da separação de bens
com Emília Marques da Costa Gonçalves da Sousa, residente na
Rua das Campainhas, lote 19, Lombos Sul, em Carcavelos, conce-
lho de Cascais, número de identificação fiscal 152332740, titular
do bilhete de identidade n.º 1194079, emitido em 22 de Abril de
1993 por Lisboa.

3.º João Carlos de Almeida Batista, natural da freguesia e con-
celho de Castelo Branco, e mulher Maria Luísa Mendes Pinheiro
de Almeida Baptista, natural da freguesia e concelho de Armamar,
casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes na Ala-
meda da Guia lote 347, 2.º esquerdo, em Cascais, números de iden-
tificação fiscal 148934676 e 148934668, titulares dos bilhetes de
identidade n.os 638271, de 5 de Junho de 1989 e 3748916, de 18 de
Novembro de 1988 emitidos por Lisboa.

4.º Alberto Manuel Abrantes Morgado dos Santos, natural da fre-
guesia de Espinhel, concelho de Águeda, e mulher Graça Maria
Cabral de Sousa Morgado dos Santos, natural da freguesia de S.
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casados no regime da
comunhão geral, residentes na Rua Dr. José Saraiva, 16, 10.º B,
em Lisboa, números de identificação fiscal 173056687 e
173056679, titulares dos bilhetes de identidade n.os 4883271, de
4 de Março de 1996 e 4785954, de 3 de Setembro de 1998, por
Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade.

Declaram os outorgantes:
Que, a representada do primeiro outorgante, o segundo, terceiro

e quarto outorgantes maridos são os únicos e actuais sócios da so-
ciedade comercial por quotas sob a firma Divasa � Farmavic de
Portugal Produtos e Equipamentos Veterinários , L.da número de
identificação de pessoa colectiva 505024570, com sede na Rua
Tristão Vaz, 59, 3.º L, freguesia de Santa Maria de Belém, conce-
lho de Lisboa, matriculada na conservatória do registo comercial
de Lisboa sob o n.º 3598, com o capital social integralmente reali-
zado e definitivamente registado de 5 000 000$, dividido em sete
quotas, uma do valor nominal de 2 500 000$, pertencente à sócia
Divasa � Farmavic, S. A., duas quotas, uma de 500 000$ e outra
de 150 000$, pertencente ao sócio José Luís Gonçalves de Sousa,
uma de 750 000$ e outra de 175 000$ pertencente ao sócio João
Carlos de Almeida Baptista e duas, uma de 175 000$ e outra de
750 000$ pertencente ao sócio Alberto Manuel Abrantes Morgado
dos Santos.

Que pela presente escritura procedem ao seguinte:
Ele segundo outorgante cede as quotas tituladas em seu nome dos

valores nominais de 500 000$ e 150 000$, à representada do pri-
meiro outorgante Divasa � Farmavic, S. A.;

Eles terceiros outorgantes cedem as quotas dos valores nominais
de 750 000$ e 175 000$, tituladas em nome do outorgante marido,
à representada do primeiro outorgante Divasa � Farmavic, S. A.;

Eles quartos outorgantes cedem a quota do valor nominal de
750 000$, titulada em nome do outorgante marido, à representa-
da do primeiro outorgante Divasa � Farmavic, S. A. e dividem
a outra quota de 175 000$, em duas novas quotas, uma de
125 000$ que cedem à mesma Divasa � Farmavic, S. A. e outra
de 50 000$ que cedem ao primeiro outorgante Josep Jutglar
Iglésias.

Que, fazem estas cessões com todos os correspondentes direitos e
obrigações e por preços iguais aos valores nominais, que já receberam.

Que o segundo outorgante marido renuncia à gerência que vinha
exercendo na sociedade.

Declarou o primeiro outorgante:
Que aceita para si e para sua representada estas cessões nos ter-

mos exarados.
Que, ele e a sua representada são os únicos sócios que ficaram

sendo da sociedade em causa, por si e em nome da mesma proce-
de ao seguinte:

a) Transferir a sede social para a Avenida Francisco de Sá Car-
neiro, 13, freguesia e concelho de Cadaval.
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b) Alterar o contrato de sociedade quanto aos artigos 1.º e 5.º que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade tem a denominação de Divasa � Farmavic de Por-
tugal Produtos e Equipamentos Veterinários, L.da, com sede na Ave-
nida Francisco Sá Carneiro, 13, freguesia e concelho de Cadaval.

5.º

A gerência e administração dos negócios será exercida por uma
única pessoa, seja ou não sócio, nomeada pela assembleia geral.

Arquivo:
a) Certidão emitida pela dita Conservatória, comprovativa da

qualidade de sócios da primeira segundo, terceiro e quarto outor-
gantes;

b) Fotocópia da acta da reunião da assembleia geral de 30 de
Março de 1999, que aprovou o balanço e contas referentes ao exer-
cício de 1998.

c) Fotocópia do modelo 22 IRC, com referência ao exercício de
1998, onde verifiquei que em relação ao capital próprio às quotas
cedidas de 750 000$ cada uma correspondente o valor de 3 189 218$,
à quota cedida de 175 000$ corresponde o valor de 744 151$, à quo-
ta cedida de 500 000$, corresponde o valor de 2 126 145$, à quota
cedida de 150 000$, corresponde o valor de 637 844$, à quota cedi-
da de 125 000$ corresponde ao valor de 531 537$, à quota cedida de
50 000$ corresponde o valor de 212 615$.

Foi exibido o certificado emitido pelo Registo Nacional de Pes-
soas Colectivas em 19 de Maio de 1999, da alteração de sede.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo na sua re-
dacção actualizada respeitante à alteração de Contrato.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível). 11318821

CASCAIS

PAULA RITA REAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12067; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
981210.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paula Rita Real, Unipes-
soal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua José Falcão, 26 C, fre-
guesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na ocupação de tempos livres, organiza-
ção de eventos e prestações de serviços na área da consultoria de
gestão.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e está representado por uma quota de igual va-
lor nominal, pertencente à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia, desde já designada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

A única sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que tais negócios sirvam a prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos

complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

16 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
08136653

MILHAS POR HORA � COMÉRCIO DE VEÍCULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 710/990909 Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 504466550; averbamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2;
números e data das apresentações: 22 e 23/090999.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos aditado o n.º 4 ao artigo 5.º e alterado o n.º 1 do mes-
mo artigo os quais passam a ter a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por sócios ou
não que serão designados em assembleia geral, sendo necessária a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade todos os seus
actos e contratos.

4 � Fica desde já designada gerente a sócia Maria João Neves
Caetano Moreira.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
Cessação de funções de gerência de Miguel Silva Branquinho �

por renúncia em 3 de Setembro de 1999.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva

Está conforme o original.

22 de Setembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Maria Antó-
nio Lopes Dias. 10-2-115344

AGRO-OVO � DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11320 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503781169; número e data da apresentação: 175/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10871888

VIDIGAL & CORREIA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 949 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503903205; número e data da apresentação: 149/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825738

ALFREDO AMORIM � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5823 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502335769;
número e data da apresentação: 65/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10796169
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SERPAMOR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4532 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502215445; número e data da apresentação: 46/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

11 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10822127

TRIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO A CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7099 Cascais; número e data da apresentação: 57/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

11 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10822801

C. T. C. � CONSULTADORIA TÉCNICA A CONSTRUÇÃO
CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 303 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502425172; número e data da apresentação: 34/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859802

FLAK � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 688 Cascais; número e data da apresentação: 35/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859810

J. X. � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 209 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502425180; número e data da apresentação: 36/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859799

J. ARQ. � ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7444 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503157910; número e data da apresentação: 37/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839860

GOLD DREAM�S-BAR � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 414 Cascais; número e data da apresentação: 38/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

11 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
07760396

CEA � SERIGRAFIA E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6857 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 502985593; número e data da apresentação: 39/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

11 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10858261

FUNDAMENTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5671 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122377; número e data da apresentação: 76/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839488

OESTIBERICA � CONSULTORES DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6489 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502343761;
número e data da apresentação: 168/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10905537

URBIESFERA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 701 Oeiras; número e data da apresentação: 165/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
09123890
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CIPRICONTA � COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5619 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501900357;
número e data da apresentação: 19/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839577

BB CLIMA COMERCIAL � DISTRIBUIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 125 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503993328;
número e data da apresentação: 18/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10925600

ASTRA PORTUGUESA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8844 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502942240;
número e data da apresentação: 15/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859667

VITOR RIBEIRO & NUNES � ARTIGOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8450 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503099570;
número e data da apresentação: 23/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10824790

PAPELARIA AFONSO & ROQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 531 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806757;
número e data da apresentação: 22/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839585

ESCOLA SUPERIOR DAS CIÊNCIAS NATURAIS
E HOMEOPÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7882 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502895608;
número e data da apresentação: 20/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859713

SOCIEDADE AVANÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7853 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500264236;
número e data da apresentação: 27/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11276304

MERINO � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 160 Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 503668460; número e data da apresentação: 26/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825266

MOURA, MONTEIRO & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 142 Oeiras; número e data da apresentação: 25/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825274

MÁRIO ALMEIDA � PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 309 Oeiras; número e data da apresentação: 24/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10824804

QUALIDEIA � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9865 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502592273;
número e data da apresentação: 83/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10822046
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GRÁFICA DO AMBOIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3149 Oeiras; número e data da apresentação: 77/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11276320

SAI SANTO ANTÓNIO IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5350 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501803173;
número e data da apresentação: 30/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10925597

PROINVIMO � PROJECTOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 419 Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 502548061; número e data da apresentação: 29/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11276398

COMPTEC � PROFISSIONAIS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7004 Oeiras; número e data da apresentação: 28/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10925619

CASÕES � AGRO PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1726 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 500827427; número e data da apresentação: 45/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

11 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10822828

MARIA ASSUNÇÃO S. QUINTAS � HOTELARIA
E COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9484 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503360279;
número e data da apresentação: 152/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825754

G. DUARTE & POÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 84 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500122814;
número e data da apresentação: 155/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10859020

TRANSLAGARTO TRANSPORTES DE CARGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7698 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502896710;
número e data da apresentação: 148/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825746

MARCO BELLO � DESIGN, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 966 Cascais; número e data da apresentação: 81/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10822070

SOLINHA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7936 Cascais; número e data da apresentação: 85/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10907920

PIALCO � REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7289 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503116769; número e data da apresentação: 33/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839550
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PIALCO � REPRESENTAÇÕES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7289 Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503116769; número e data da apresentação: 32/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1997.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839615

SILMORMÓVEL � INDUSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 470 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 502518421; número e data da apresentação: 162/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10824995

HELSIVESTE � VESTUÁRIO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 007 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503702196; número e data da apresentação: 158/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825770

CONTAFIDOC � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E DOCUMENTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5908 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502363410;
número e data da apresentação: 166/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10823557

J. CRUZ � CONSULTADORIA, PROJECTOS
E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7054 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502241845;
número e data da apresentação: 165/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10823549

MODAS VALDETE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1795 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 500386331;
número e data da apresentação: 164/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10823530

PINHEIRO & FERRO � DECORAÇÕES GERAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6312 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502524944;
número e data da apresentação: 169/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10824979

MAXICONSTROI CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 854 Sintra; número e data da apresentação: 112/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

25 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
09012346

OEIRIMOB � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 977 Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 504566156; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 54/991228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Tipo, firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

1 � A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anóni-
ma, adoptando a firma de OEIRIMOB � Sociedade Imobi-
liária, S. A.

2 � A sociedade rege-se pelos presentes estatutos e pela lei
aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Dr. António Loureiro
Borges, 2, rés-do-chão, Vale de Algés, Miraflores, freguesia de
Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por deliberação do conselho de administração pode a so-
ciedade transferir a sua sede para qualquer outro local do mesmo
concelho ou concelho limítrofe, bem como abrir delegações ou
quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
no estrangeiro, observadas as formalidades legais aplicáveis.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto social a compra e venda de
móveis e imóveis, incluindo a revenda dos imóveis adquiridos para
esse fim, bem como a urbanização, construção e administração de
bens imóveis próprios ou alheios, elaboração de projectos e pres-
tação de serviços relativos à actividade imobiliária.
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2 � A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades,
nomeadamente sociedades reguladas por lei especial, bem como
participar em agrupamentos complementares de empresas, indepen-
dentemente do respectivo objecto ou natureza, em Portugal ou no
estrangeiro, por deliberação da assembleia geral.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social da sociedade inteiramente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções do valor nomi-
nal de 5 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital

1 � Nos aumentos de capital realizados em dinheiro os accio-
nistas gozam sempre do direito de preferência na subscrição de
novas acções, na proporção das que ao tempo possuírem.

2 � Nos aumentos de capital por entradas em espécie as mes-
mas ocorrerão na data da escritura pública de aumento de capital,
outorgando o transmitente a mesma escritura.

ARTIGO 6.º

Prestações acessórias

Aos accionistas detentores de acções nominativas poderão ser
exigidas prestações de capital até ao montante de 10 000 000 de
euros, nos termos e condições que vierem a ser deliberados em
assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Títulos representativos do capital social

1 � O capital social é representado na sua totalidade por acções
nominativas, representadas por títulos de 1, 10, 50, 100 1 000 e
100 000 acções.

2 � Os títulos serão assinados por todos os administradores em
exercício de funções, excepto se a assembleia geral deliberar nou-
tro sentido, podendo as assinaturas ser apostas por chancela ou
reproduzidas por meios mecânicos.

ARTIGO 8.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão das acções nominativas entre accionistas é li-
vre. A transferência das acções nominativas para terceiros fica sujeito
ao consentimento da sociedade, a ser dado em assembleia geral.

2 � O pedido de consentimento deverá ser feito por carta regista-
da dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral, indicando com
exactidão o preço e demais condições da transmissão pretendida.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá em seguida con-
vocar uma assembleia geral que se deverá pronunciar no prazo de 60 dias
após a recepção do pedido sobre a concessão ou recusa do consentimento.

4 � Se a sociedade não se pronunciar sobre o pedido de con-
sentimento no prazo de 60 dias, o accionista poderá proceder à
transmissão das acções.

5 � Os accionistas têm preferência na aquisição das acções,
devendo exercer esse direito na assembleia geral que deliberar so-
bre o consentimento, sendo fixadas na mesma as condições de ra-
teio, no caso de haver vários accionistas interessados.

ARTIGO 9.º

Emissão de obrigações

1 � A sociedade poderá emitir obrigações nominativas, nos ter-
mos da lei.

2 � A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e
fazer sobre elas as operações que achar convenientes, nos termos e
com os limites da lei.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto.

2 � Cada acção confere direito a um voto.
3 � As pessoas colectivas deverão comunicar ao presidente da

mesa da assembleia geral, por meio de carta, telex ou telefax, com
a antecedência mínima de 48 horas sobre a data da reunião, o nome
de quem as representa na referida reunião.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral, será convocada através de aviso convocatório
devidamente publicado nos termos legais ou através de carta regis-
tada com aviso de recepção enviada a todos os accionistas e com
a antecedência de 15 dias.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário, eleitos por períodos de três anos, não carecendo de se-
rem accionistas.

ARTIGO 13.º

Deliberações em assembleia geral

1 � Com excepção dos casos previstos nestes estatutos e na lei,
as deliberações da assembleia geral serão tomadas por maioria sim-
ples dos votos emitidos.

2 � As seguintes deliberações terão de ser tomadas por uma
maioria representativa de pelo menos 80% do capital social:

a) Alteração dos estatutos;
b) Aquisição, oneração ou alienação de participações sociais;
c) Designação e destituição dos membros dos corpos sociais;
d) Fusão, cisão e dissolução da sociedade.

CAPÍTULO IV

Do conselho de administração

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

1 � A condução dos negócios sociais, com a latitude prevista
na lei, é confiada a um conselho de administração, composto por
3, 5, ou 7 membros, eleitos em assembleia geral por período de três
anos, sendo reelegíveis.

2 � A assembleia geral designará, igualmente, o presidente do
conselho de administração e deliberará sobre a dispensa ou não de
caução aos administradores eleitos, bem como sobre a remunera-
ção dos mesmos.

ARTIGO 15.º

Delegações de poderes do conselho de administração

1 � O conselho de administração poderá por unanimidade de-
legar os seus poderes de gestão corrente da sociedade num dos seus
membros, que se designará por administrador-delegado, fixando os
seus poderes e atribuições na acta de nomeação.

2 � O conselho de administração poderá por unanimidade cons-
tituir mandatários da sociedade para a prática de quaisquer actos
especificados, com ou sem a faculdade de substabelecimento.

ARTIGO 16.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura do administrador-delegado, no âmbito da sua

delegação de poderes;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos e li-

mites da respectiva procuração.

ARTIGO 17.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá quando convocado
pelo respectivo presidente ou pelo administrador-delegado.

2 � As reuniões terão lugar no local indicado no aviso
convocatório.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar na reunião
por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos
administradores presentes ou representados.
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CAPÍTULO V

Da fiscalização da sociedade

ARTIGO 18.º

Fiscal único

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por um
fiscal único efectivo e por um fiscal único suplente.

2 � O fiscal único, efectivo e suplente, serão eleitos em assem-
bleia geral por períodos de três anos.

ARTIGO 19.º

Participações em reuniões do conselho de administração

O fiscal único deverá participar, sem direito a voto, nas reuniões
do conselho de administração, sempre que para tal seja convocado
pelo respectivo presidente.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 20.º

Resultados anuais

1 � O ano social coincidirá com o ano civil.
2 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual, após a

dedução dos montantes destinados à criação da reserva legal, te-
rão a aplicação que for deliberada em assembleia geral.

ARTIGO 21.º

Dissolução da sociedade

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
por deliberação da assembleia geral tomada por maioria represen-
tativa de pelo menos 80% do capital social.

2 � A assembleia geral que deliberar a liquidação nos termos
do número anterior regulamentará a mesma liquidação, que será
extrajudicial, cabendo-lhe igualmente a nomeações dos liquidatá-
rios.

ARTIGO 22.º

Representação de accionistas

1 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar em qualquer
acto social, para o qual a sua presença seja requerida, incluindo
assembleias gerais, por cônjuge, descendente ou ascendente em
primeiro grau bem como por um membro do conselho de adminis-
tração ou outro accionista.

2 � O instrumento de representação constará de simples carta,
dirigida a quem presidir ao acto, identificando o seu representante
e indicando os fins de representação e o acto ou actos a que diz
respeito.

ARTIGO 23.º

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados com dispensa de qualquer caução os
membros do conselho de administração e dos restantes órgãos so-
ciais para o triénio de 1999/2001, que serão os seguintes:

Conselho de administração:
Presidente: Johannes Frederik Josef Van Veggel, casado, residen-

te em Schouwveg 74, Wassenaar, Holanda.
Vogais: Henricus Johannes Petrus Van Duren, casado, residente

em Koninginnelaan 2, 2341 EX Oegstgeest, Holanda.
Bernardus Henri Johannes Van Veggel, casado, residente na

Avenida Marques Leal, 27, São João do Estoril, Estoril.
Mesa da assembleia geral:
Presidente: Duarte Corte Real Machado Garin, casado, residen-

te na Rua Filipe Folque, 2, 4.º , em Lisboa.
Secretário: Susana Fernandes de Oliveira Ribeiro dos Santos,

solteira, maior, residente na Rua Filipe Folque, 2, 4.º, em Lisboa.
Fiscal único:
Efectivo: António Dias & Associados, SROC, Empreendimentos

das Amoreiras, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, torre 1, 7.º,
em Lisboa, representada pelo Dr. António Dias, casado, residente
na Praceta Francisco Sá Miranda, 112, 4.º, Amadora.

Suplente: Carlos Freire e Loureiro e Associados, SROC, Empre-
endimentos das Amoreiras, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco,
torre 1, 7.º, em Lisboa, representada pelo Dr. Carlos Freire.

ARTIGO 24.º

Início de actividade

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 19.º, n.º 1,
alínea d) do código das sociedades comerciais, fica desde já o con-
selho de administração da sociedade, na pessoa de qualquer um dos
seus administradores, autorizado a, mesmo antes do registo:

a) Proceder à aquisição do lote de terreno para construção sito
em Faro, descrito na Conservatória do Registo Predial de Faro sob
o n.º 4931 da freguesia de Faro (São Pedro), e omisso na respecti-
va matriz predial urbana, mas cuja inscrição já foi requerida atra-
vés da apresentação do competente modelo 129, em 8 de Setem-
bro de 1999;

b) Outorgar procuração a favor dos senhores António Manuel
Carreira Serra e Eduardo José Ferreira Marques, concedendo-lhes,
nos termos e condições que entender convenientes, poderes de re-
presentação da sociedade perante certas entidades, nomeadamente
perante a Câmara Municipal de faro, Sle, Smas, Portugal Telecom,
Serviço Nacional de Bombeiros;

c) Levantar o montante do capital social depositado no ABN
AMRO Bank, N. V., para ser afecto de imediato à actividade social.

Está conforme o original

7 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12879096

SANINSTEL � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3517 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501423184;
número e data da apresentação: 26/991228.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 11 000 000$ para 20 000 000$, tendo sido
alterado o artigo 3.º o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais de va-
lor nominal de 5 000 000$ pertencentes uma a cada um dos sócios
João José Martins Louro; Fernando Franclim Vieira Dias; José
Manuel Coutinho Lopes e José Manuel Rodrigues da Costa.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positada na pasta respectiva

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12762202

IMOBILIÁRIA CONFLUENTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11897 Cascais; inscrição n.º 14; número e data da apresenta-
ção: 17/991123.

Certifico que foi transformada em sociedade anónima.
Alterando os artigos para:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Imobiliária Confluente, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Comunidades
Europeias, 396, 2750 Cascais, podendo ser transferida para outro
local por decisão da administração, nos termos legais.

2 � A sociedade poderá estabelecer ou extinguir delegações,
escritórios, agências ou qualquer forma de representação social
quando onde for resolvido pelo conselho de administração.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil, ur-
banização, venda e compra de imóveis para revenda ou arrenda-
mento, exploração de estabelecimentos hoteleiros e similares.
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ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socie-
dades comerciais.

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 13 000 000$, representado por
13 000 acções no valor nominal de 1 000$ cada uma, estando in-
tegralmente subscrito e realizado em dinheiro entrado na caixa
social.

2 � A administração, com o parecer favorável do fiscal e du-
rante cinco anos a contar desta data, e mediante entradas em di-
nheiro, poderá promover o aumento de capital, por uma ou mais
vezes, até ao limite de 150 000 000$, fixando as respectivas con-
dições de emissão, quando o desenvolvimento das actividades so-
ciais o justificar.

3 � Salvo o disposto no n.º 2 do artigo 298.º do Código das
Sociedades Comerciais, todas as acções são ao portador.

4 � As acções poderão ser representadas em títulos de 1, 5, 10,
50 e 100 acções.

ARTIGO 6.º

1 � A transmissão de acções é livre, salvo a transmissão entre
vivos de acções ainda nominativas por força da lei, a qual está
dependendo do consentimento da sociedade, nos termos dos núme-
ros seguintes:

2 � O accionista que pretender alienar uma ou mais acções
deverá dar conhecimento do facto, através de carta registada, à
administração, identificando, desde logo, o comprador e as respec-
tivas condições de preço e pagamento.

3 � À administração é lícito solicitar ao accionista elementos com-
provativos do negócio para que foi solicitado o consentimento.

4 � A administração deliberará no prazo máximo de 60 dias se
consente ou não a transmissão projectada.

5 � Se a administração se não se pronunciar no prazo referido
no número anterior considerar-se-á livre a transmissão projectada.

6 � Se a administração não consentir a transmissão projectadas
terão os accionistas da sociedade direito de preferência na aquisi-
ções das mesmas.

7 � Para o efeito, a administração notificará os accionistas no
prazo de 15 dias a contar da data da sua deliberação de não con-
sentimento.

8 � Os accionistas que queiram exercer o seu direito de prefe-
rência deverão informar por escrito desse facto a sociedade, no
prazo máximo de 15 dias.

9 � Se houver mais do que um interessado na aquisição das
acções abrir-se-á licitação, sendo as mesmas rateadas entre os in-
teressados, na proporção da respectiva participação no capital so-
cial.

10 � Caso os accionistas não queiram exercer o seu direito de
preferência, ou se for insuficiente o número de acções que deseja-
rem, a administração deverá, no prazo máximo de 60 dias, fazer
adquirir por outra pessoa ou pela própria sociedade, dentro dos
limites legais, as acções projectadas transmitir ou a parte remanes-
cente das mesmas.

11 � Em caso de processo executivo ou liquidação do patrimó-
nio, haverá lugar apenas à preferência dos accionistas a qual de-
verá ser manifestada em sede própria.

12 � A transmissão de acções em contravenção com o disposto
no presente artigo torna-a nula e de nenhum efeito para a sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá, nos termos legais, amortizar acções
nominativas que sejam objecto de penhora, arresto ou qualquer
forma de apreensão judicial e ainda em caso de falência ou insol-
vência do seu titular.

2 � A amortização far-se-á nos termos do artigo 347.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, nas condições a definir em assem-
bleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas e
as suas deliberações quando tomadas nos termos da lei e dos pre-
sentes estatutos são obrigatórias para os accionistas e os diferentes
órgãos da sociedade.

2 � O accionista que, pessoalmente ou pelo seu legal represen-
tante, não possa comparecer na assembleia geral, poderá fazer-se
representar nos termos legais, mediante simples carta dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, até ao início dos trabalhos,
em que se identifique a reunião a que se destina.

3 � As pessoas colectivas e os incapazes serão representados
pela pessoa a quem legalmente couber a respectiva representação
e os comproprietários por um deles, sem que este, todavia, esteja
impedido de delegar nos termos do número anterior.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente uma vez em cada
ano, nos termos e prazos legais, para apreciação do balanço e contas
do último exercício.

2 � Reunirá também extraordinariamente sempre que a admi-
nistração, o fiscal ou o presidente da mesa o julguem necessário
ou ainda a requerimento de accionistas que representem, pelo me-
nos, a vigésima parte do capital social.

3 � As convocações das assembleias gerais far-se-ão nos termos
da lei.

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral considera-se normalmente constituída e
poderá validamente funcionar, em primeira convocação, quando
estejam presentes ou representados accionistas que formem a maio-
ria do capital social, abatido das acções que estiverem em carteira,
com ressalva porém dos casos excepcionais estabelecidos por lei
imperativa.

2 � Em segunda convocação, poderá a assembleia geral fun-
cionar validamente seja qual for o capital representado.

3 � As acções dadas em penhor, apreendidas, penhoradas ou
sujeitas por qualquer forma a depósito ou administração judicial,
não dão ao respectivo credor, detentor, depositário ou administra-
dor o direito de participar ou votar nas reuniões da assembleia
geral.

4 � As acções que sejam propriedade da sociedade terão repre-
sentação nas assembleias gerais.

ARTIGO 11.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, de entre os accionistas.

2 � Na falta ou impedimento do presidente, o secretário substi-
tuirá o presidente nas funções que lhe são cometidas, sendo secre-
tariado por um accionista por ele indicado.

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um adminis-
trador único.

3 � Compete ao administrador exercer em geral os mais amplos
poderes de gerência, incluíndo os constantes das alíneas c) e d) do
artigo 246.º do Código das Sociedades Comerciais, representando
a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, assim como
praticando todos os actos tendentes à realização do objecto social.

4 � O administrador pode onerar e exonerar o pessoal necessá-
rio ao serviço da sociedade, bem como constituir mandatários, ac-
cionistas ou não, nos termos e para os efeitos do disposto no ar-
tigo 256.º do Código Comercial ou para qualquer outro fim.

5 � É permitido ao administrador exercer actividade concorrente
com a sociedade, por si ou através de sociedades participadas ou
dominadas pela sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � Para que a sociedade fique obrigada torna-se necessário que
os actos e contratos sejam assinados:

a) Pelo administrador único;
b) Por quem tenha poderes bastantes para o acto, devidamente

outorgados pelo administrador;
2 � Fica expressamente vedada à administração obrigar a socie-

dade em quaisquer negócios ou contratos estranhos aos interesses
sociais.

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um fiscal
único e a um suplente.

2 � Compete ao fiscal único desempenhar as funções fixadas na
lei e nestes estatutos.

ARTIGO 15.º

A assembleia geral poderá deliberar que seja confiado a uma
sociedade de revisores de contas o exercício das funções de fiscal
único, não procedendo então a eleição desta.

ARTIGO 16.º

Os membros da mesa da assembleia geral, o administrador único
e o fiscal único são eleitos pela assembleia geral, por um período de
três anos, sendo permitida a sua reeleição uma ou mais vezes.
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ARTIGO 17.º

1 � Os membros do órgão de administração e do órgão de fis-
calização exercerão o seu mandato até que novos membros eleitos
tomem posse dos respectivos cargos.

2 � As funções dos membros dos corpos gerentes da sociedade
serão ou não caucionados, conforme for deliberado em assembleia
geral.

ARTIGO 18.º

1 � O cargo de administrador está dispensado de caução e será
sempre remunerado, competindo à assembleia geral a fixação do
valor dessa remuneração.

2 � Os restantes cargos serão remunerados ou não, consoante
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Sendo escolhida para fazer parte da mesa da assembleia geral,
da administração, ou do órgão de fiscalização uma pessoa colecti-
va, esta será representada no exercício do cargo por quem legal-
mente a representar ou for especialmente designado para esse fim.

ARTIGO 20.º

O ano social coincide com o civil.

ARTIGO 21.º

No fim de cada ano, a administração fará proceder a inventário
e balanço, fechando a conta de lucros e perdas, depois de feitas as
amortizações que julgar convenientes, e submeterá um e outro,
juntamente com a sua proposta sobre aplicação dos lucros líquidos
e com o parecer do fiscal único, à resolução da assembleia geral
ordinária.

ARTIGO 22.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei.

ARTIGO 23.º

É da exclusiva competência da assembleia geral extraordinária
que for convocada para se ocupar da dissolução e liquidação da
sociedade nomear os liquidatários e estabelecer o procedimento a
tornar nos termos da legislação em vigor.

A Segunda-Ajudante, (Assinatura ilegível). 11377402

SANDROCAR COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9431/
950120 Sintra; número e data da apresentação: 188/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10871977

IMOMAÇÃS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9204 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503279919;
número e data da apresentação: 182/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10871853

GRANITRANS � TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4617 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501867562;
número e data da apresentação: 131/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838309

LAUS � COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO,
PAPELARIA E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7462 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502885602;
número e data da apresentação: 133/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838511

CIBEROL � COMÉRCIO IBÉRICO DE ROLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 148 Sintra; número e data da apresentação: 135/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838163

OPTICA GOODLOOCK, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 492/971128 Sintra; número e data da apresentação: 173/
990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10797718

DAB EMPRESA DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8766/
940308 Sintra; número e data da apresentação: 174/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10797726

MÁRMORES MAITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7480 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502837225;
número e data da apresentação: 119/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838422
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ZELIA CORREIA SOARES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4539 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501403205;
número e data da apresentação: 194/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
08147191

TRIEDE � CONSULTORIA E PROJECTOS
DE ENGENHARIA CIVIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5607 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500709246;
número e data da apresentação: 200/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11276282

MARMOVISTAS � MARMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 515 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503820377; número e data da apresentação: 120/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838414

CAFECA � ACTIVIDADE DE CULTURA E RECREIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7074/
920318; número e data da apresentação: 37/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10796266

BASILIO RAIMUNDO PEDROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2325 Sintra; número e data da apresentação: 122/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838392

NEVIRON � IMPORTAÇÕES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3161 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501267379;
número e data da apresentação: 116/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838031

CONFELINHAS � COMÉRCIO DE FECHOS E LINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5666 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502289333;
número e data da apresentação: 116/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838040

J. MIRANDA & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5945 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502378468;
número e data da apresentação: 118/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

8 de Novembro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10838430

CNAS � COMPANHIA NACIONAL DE ASCENSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 939 Sintra; identificação de pessoa colectiva
n.º 503093300; número e data da apresentação: 168/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825002

ARTUR TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7556 Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502852275;
número e data da apresentação: 167/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10825010

ALMEIDA & SILVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5691 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500016658;
número e data da apresentação: 164/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10555560
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EQUIDIDACTICA � SOLUÇÕES TÉCNICAS E DIDÁCTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11553 Oeiras; número e data da apresentação: 148/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10887067

H. M. M. � COMÉRCIO INERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5874 Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502033193;
número e data da apresentação: 121/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839690

DESLANDES HEITOR � GABINETE DE INTERVENÇÃO
E ORIENTAÇÃO PSICOLOGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 856 Oeiras; identificação de pessoa colectiva
n.º 503904651; número e data da apresentação: 118/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativo ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original

12 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10839356

THERMOHIDRÁULICA � ESTUDO E EXECUÇÃO
DE INSTALAÇÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 855 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502039752; número e data da apresentação: 163/029752.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823492

A. S. P. P. � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 930 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 22/991203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituído
o contrato de sociedade, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. S. P. P. � Bar, L.da, e tem a sua
sede na Marina de Cascais, loja 44, freguesia e concelho de Cascais.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de bebidas e
comidas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 008 000$, correspondente a 5027,88 euros e corresponde
à soma de quatro quotas iguais de 252 000$, uma de cada um dos
sócios Ana Maria de Oliveira Jorge Cirera Dória, João Pedro da
Mota Simons, Pedro Fragoso Roquette de Vasconcelos e Pedro
Carvalho Marques Cirera Dória.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre os sócios é livremente
permitida, a cessão de quotas a estranhos depende do consentimento
da sociedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios em segundo,
fica conferido o direito de preferência.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Ana Maria
de Oliveira Jorge Cirera Dória, João Pedro da Mota Simons e Pe-
dro Carvalho Marques Cirera Dória, que desde já ficam nomeados
gerentes, sendo necessária a intervenção de todos para obrigar a
sociedade.

6.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros, que
escolherão um que a todos represente enquanto a quota se manti-
ver indivisa, poderão continuar na sociedade ou sair dela median-
te o recebimento de tudo o que, pelo último balanço, se verificar
pertencer-lhe.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10849432

VASQUEZ & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 772 (Sintra); número e data da apresentação: 55/990709.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10856072

CENTEIO COMÉRCIO TINTAS DE OEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 908 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/991203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi constituído
o contrato de sociedade, que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Centeio Comércio Tintas de Oeiras, L.da,
com sede na Avenida do Embaixador Assis Chateaubriand, 49, fre-
guesia de Oeiras e São Julião, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras so-
ciedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e integrar
agrupamentos complementares de empresas, constituir associações em
participações e consórcios.

3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria e comércio de tintas.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
7500 euros, do sócio Nuno Miguel Ferreira Centeio da Silva; e
outra de 2500 euros, do sócio António Centeio da Silva.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração pertence ao sócio
Nuno Miguel Ferreira Centeio da Silva, sendo suficiente a sua as-
sinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277262

ADEGA DO SALOIO � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8477 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502102926;
número e data da apresentação: 180/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871780

PNEUESTRADA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9538 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503374563;
número e data da apresentação: 179/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871993

PEDRO MONTEIRO � SOLUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 892/970512 (Sintra); número e data da apresentação: 222/
990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 10796380

CARLOS & RITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 089 (Sintra); número e data da apresentação: 221/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela
da Cruz de Brito Trindade. 10827900

SILVA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3593 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500885516;
número e data da apresentação: 4/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944974

TODO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8480 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503119423; número e data da apresentação: 5/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10945695

LANDEIRO & FRADE � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 490 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503808579; número e data da apresentação: 56/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944478

J. MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 407 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502690011; número e data da apresentação: 73/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10796240

PIZZARIA VERONA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9010 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503250104; número e data da apresentação: 89/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944796

LUSOLADRILHOS � EMPREITADAS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6306-A (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502525223; número e data da apresentação: 157/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09140921
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LISOCOR � ESTÚDIO DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7164 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502755830; número e data da apresentação: 136/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10827943

ALUCASA � ESTRUTURAS METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7756 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502912316; número e data da apresentação: 161/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08961409

EQUIROTOR � DIAGNÓSTICOS E EQUILIBRAGENS
E MÁQUINAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4277 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501744665; número e data da apresentação: 160/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08961476

MERCEARIA INÊS & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 478 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503590479; número e data da apresentação: 168/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09140956

SILVA & BRÁS, SERRALHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4454 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501798749; número e data da apresentação: 159/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09141014

PARATLETAS � EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9137 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503267252; número e data da apresentação: 71/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10796223

AUTO MARTINS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4782 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501938494; número e data da apresentação: 177/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871845

RUBIBRILHA, OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4981 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502021152; número e data da apresentação: 170/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871926

APARTAMENTOS DA TOMADIA � ACTIVIDADES
TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6041 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502418885; número e data da apresentação: 184/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871772

ANTÓNIO CORREIA & RUI GONÇALVES � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 895 (Sintra); número e data da apresentação: 184/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10871942

A ROTUNDA DO RELÓGIO � PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 107/980505 (Sintra); número e data da apresentação: 175/
990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797734
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ARQUISINAL SINALÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 360/
951211 (Sintra); número e data da apresentação: 170/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797742

NINHO DO CACÉM � CAFÉ E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5832/
900410 (Sintra); número e data da apresentação: 171/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797459

SOCANO � SOCIEDADE DE CANALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6709/
911009 (Sintra); número e data da apresentação: 172/990629.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797700

IGLO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 170 (Sintra); número e data da apresentação: 5/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10858164

ROÇAVERDE � CAFÉ E CERVEJARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 745 (Sintra); número e data da apresentação: 36/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10825690

VASCO PESSOA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 973 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 500850968; número e data da apresentação: 113/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823468

SANTOS & PARDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 905 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503685720;
número e data da apresentação: 106/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823670

CONSULVERDE, CONSULTADORIA TÉCNICA
E JARDINAGEM EM ÁREAS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9527 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503374296;
número e data da apresentação: 105/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823654

TALHO ALENTEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8812 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503200743;
número e data da apresentação: 122/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10352708

ABEL RODRIGUES & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2234 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500759693;
número e data da apresentação: 121/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10822291

CENTRAL MENSAGEIRO � SERVIÇO
DE ESTAFETAS MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8105 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503266523;
número e data da apresentação: 134/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08932190

CONSTRUÇÕES DOMINGOS & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5562 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502232226;
número e data da apresentação: 132/990630.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 07932715

LINO & BRÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2350 (Sintra); número e data da apresentação: 131/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10858903

AUTOLOGIA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
A VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 100 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503554421; número e data da apresentação: 128/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 07749791

SPEED LAVANDARIA � DE MAGALHÃES E MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 810 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503888850;
número e data da apresentação: 108/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10824987

ELECTRORICO � COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 467 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504017535; número e data da apresentação: 144/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823441

AUTO MERCADO DE NASCIMENTO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8732 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503183920; número e data da apresentação: 143/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10859055

LOBO & ALEXANDRINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6710 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502638451;
número e data da apresentação: 35/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09084908

PADARIA A VENCEDORA DE ALVARINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4093 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501672192;
número e data da apresentação: 126/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10838350

GRAMAVE � TRANSFORMAÇÃO DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5024 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502040408;
número e data da apresentação: 129/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10838325

REISILVA � MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4828 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501956778;
número e data da apresentação: 130/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10838317

ITALUX ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6705 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502638338;
número e data da apresentação: 123/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10838384

TRANSPORTES DE CARGA NEGRAENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3707 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501532374; número e data da apresentação: 125/990628.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10838368

UNIUDE � UNIDADE DE APOIO A SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 549 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502764643;
número e data da apresentação: 33/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823476

FRUTARIA CENTRAL MADEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7916 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500121974;
número e data da apresentação: 68/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10822348

TERMO CLIMA � TÉCNICA DE AR CONDICIONADO
E REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 418 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501621040; número e data da apresentação: 64/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10822178

CAIXA INTELIGENTE � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 476 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503807699; número e data da apresentação: 55/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823220

PRODUSUECA � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 700 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503853259; número e data da apresentação: 87/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10822216

GMX � FABRICO DE ESTRUTURAS METÁLICAS
E ALUMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 220 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503954705; número e data da apresentação: 75/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10858890

PNEUS NUNES � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 881 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503747092; número e data da apresentação: 69/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823344

M. V. A. � CONTABILIDADE, AUDITORIA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4738 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501914900;
número e data da apresentação: 94/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09140972

V. A. � FORMAÇÃO, ESTUDOS E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6846 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502671947; número e data da apresentação: 93/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09141049

VIRTUAL � PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 259 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503135763; número e data da apresentação: 92/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09141073

MÓVEIS ZULEIKA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4632 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 500720428; número e data da apresentação: 98/990630.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09140964

FISIO-SPORT � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8061 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503014508; número e data da apresentação: 97/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08961506

JOSÉ ESTEVES DOS SANTOS PIRES � COMÉRCIO
DE PERFUMARIA, LIVRARIA, PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6203 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502479124; número e data da apresentação: 96/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09140905

ISIDRO FERREIRA LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 362 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504207768; número e data da apresentação: 104/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823611

GUEDES & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 432 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503798231; número e data da apresentação: 103/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10823646

TVKART � ACTIVIDADES TURÍSTICAS E DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 577 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504034413; número e data da apresentação: 102/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10824529

BIOPURA � EMPRESA FARMACÊUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 189 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503944734; número e data da apresentação: 101/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08961425

DAVID & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6441 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502555874; número e data da apresentação: 100/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10824502

VIEIRA & MARTINS � GESTÃO DO PATRIMÓNIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7542 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 502847662; número e data da apresentação: 99/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09141065

GARAGEM CENTRAL DE QUELUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 496 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500124388;
número e data da apresentação: 116/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10822445

ELECTRO CAMPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3043 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 501246142; número e data da apresentação: 20/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09262423

ELECTRO CAMPO-NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 060 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503491365; número e data da apresentação: 22/990630.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09262415

HABISALOIA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 7569 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502852216;
número e data da apresentação: 21/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 09262431

COSTA PINA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 115 (Sintra); número e data da apresentação: 106/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10913653

AQUI HÁ CASA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 906 (Sintra); número e data da apresentação: 14/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 07735707

PESTANA & TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2316 (Sintra); número e data da apresentação: 102/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10942084

MOGIPAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE MECÂNICA FINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2835 (Sintra); número e data da apresentação: 115/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10913599

ANTÓNIO BARATA MICAELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3099 (Sintra); número e data da apresentação: 118/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10913580

HDF � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8620 (Sintra); número e data da apresentação: 117/990702.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

25 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10913629

JOSÉ GONÇALO RAMOS FRANCISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 763 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 504088793; número e data da apresentação: 4/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10824154

EFACEC � INVESTIMENTOS E CONCESSÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 731 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção:19/990916.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de EFACEC � Investimen-
tos e Confecções, SGPS, S. A., e rege-se pelos presentes estatutos
e pela lei aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no concelho de Oeiras, na Rua
da Garagem, 1, em Carnaxide, podendo ser transferida, nos termos
da lei, por deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração pode estabelecer ou encerrar
em território nacional ou no estrangeiro, sucursais, filiais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto da sociedade consiste na gestão de participações
sociais em outras sociedades como forma indirecta de exercício de
actividades económicas, podendo igualmente prestar serviços téc-
nicos de administração e gestão nos termos da lei.

2 � A sociedade pode igualmente adquirir ou alienar participa-
ções em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de
responsabilidade ilimitada, bem como associar-se com outras pes-
soas jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agru-
pamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, consórcios e associações em participação.

CAPÍTULO II
Do capital, das acções e das obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, inteiramente subscrito, é de 1 800 000 eu-
ros, representado por acções de 5 euros cada uma, encontrando-se
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realizado em dinheiro 900 008 euros, devendo a parcela restante ser
realizada também em dinheiro até ao final de 2003.

2 � O capital social poderá ser elevado até 5 000 000 euros, por
uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de administração.

ARTIGO 5.º

Nos aumentos de capital social por entradas em dinheiro, os
accionistas terão direito de preferência na subscrição de novas ac-
ções, na proporção das que então possuírem, salvo se diferentemen-
te for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

As acções serão nominativas ou ao portador, escriturais ou titu-
ladas, reciprocamente convertíveis nos termos da lei, e representa-
das em títulos de 1, 5, 10, 25, 50, 100, 500, 1000 e outros valores
múltiplos de 1000 acções. As acções tituladas serão assinadas por
dois administradores, podendo as assinaturas serem de chancela.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto. As
acções preferenciais poderão ser remíveis pelo seu valor nominal,
acrescido ou não de prémio, se a assembleia geral assim o deliberar.

2 � As acções preferenciais poderão ser convertíveis ou não em
acções ordinárias, conforme deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir papel comercial mediante deli-
beração do conselho de administração, que fixará as condições de
emissão.

2 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações,
incluindo as convertíveis em acções ou warrants, ordinárias ou
preferenciais, tituladas ou escriturais, nos termos da lei.

3 � A sociedade poderá adquirir obrigações próprias para con-
servação ou amortização, mediante simples deliberação do conse-
lho de administração.

CAPÍTULO III

Da administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de
administração composto por um número impar de três a onze mem-
bros efectivos, eleitos em assembleia geral.

§ 1.º O conselho de administração poderá delegar numa comis-
são executiva, cujo número será obrigatoriamente impar e inferior
a metade do número de membros do conselho de administração, ou
num administrador delegado, a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez por
trimestre. Cada Administrador poderá, por carta dirigida ao presi-
dente, conferir poderes a outro administrador para o representar
numa reunião do conselho de administração a fim de deliberar e
votar em seu lugar. Contudo, nenhum mandatário poderá represen-
tar mais do que um membro ausente.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração são conferidos os mais amplos
poderes, sem outras limitações e reservas que não sejam as legais,
para superior orientação dos negócios da sociedade, nomeadamente:

1) Gerir com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais
e efectuar as operações relativas ao objecto social;

2) Dar execução e fazer cumprir os preceitos legais e estatutá-
rios e as deliberações da assembleia geral;

3) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente;

4) Propor e seguir quaisquer acções, confessá-las ou delas de-
sistir, transigir e comprometer-se em arbitragem;

5) Assegurar a obtenção dos meios de financiamento necessários
para o desenvolvimento das actividades da sociedade, contraindo
empréstimos e outras operações de financiamento, emitindo obri-
gações e negociando operações de crédito que não estejam veda-
das pela lei ou pelos presentes estatutos;

6) Adquirir, vender, permutar ou por qualquer forma alienar bens
e direitos móveis ou imóveis, estes com observância da legislação
aplicável, tendo sempre em vista os interesses da sociedade.

7) Tomar e dar de arrendamento quaisquer prédios e tomar e dar
de trespasse qualquer estabelecimento ou escritórios;

8) Constituir penhor ou hipoteca ou por qualquer forma onerar
quaisquer bens da sociedade ou prestar garantias especiais para
pagamento de dividas da sociedade;

9) Comprar ou vender títulos de outras sociedades e subscrever
participações noutras sociedades;

10) Associar-se com outras pessoas jurídicas para nomeadamente
formar novas sociedades, agrupamentos complementares de empre-
sas, agrupamentos europeus de interesse económico, consórcios e
associações em participação;

11) Constituir mandatários para o exercício da parte das suas
atribuições, com ou sem a faculdade de substabelecer.

§ único. As deliberações relativas às atribuições referidas no n.º 6,
mas exclusivamente quanto a bens imobiliários, e bem assim as re-
feridas nos números 7, 8, 9 e 10, serão obrigatoriamente tomadas em
reunião do conselho de administração e consignadas em acta.

ARTIGO 12.º

A sociedade fica obrigada:
1) Pela assinatura conjunta de dois administradores, excepto nos

casos referidos do parágrafo único do artigo precedente;
2) Pela assinatura de um só administrador, ou pela assinatura

conjunta de mais de um administrador, especificamente nomeados
em acta, pelo conselho de administração ou pela assembleia geral,
quando se trate da prática de um ou mais actos devidamente indi-
vidualizados;

3) Pela assinatura de qualquer mandatário em relação aos actos
a que os mandatos disserem respeito.

§ único. O expediente, porém, poderá ser assinado por um úni-
co administrador ou por um dos mandatários nomeados. Para o
efeito deste parágrafo considera-se como expediente o recibo oposto
em cheques entregues e bancos para crédito da conta da sociedade,
e bem assim o saque e/ou o endosso feitos em letras para a respec-
tiva cobrança por intermédio de bancos para o crédito da conta da
sociedade.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal
único e respectivo suplente os quais deverão ser obrigatoriamente
revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores oficiais de
contas, ou por um conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e um suplente, sendo um dos membros efectivos e o suplente
obrigatoriamente revisores oficiais de contas em sociedades de re-
visores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral elegerá o fiscal único, ou os membros
do conselho fiscal, indicando entre eles o presidente, com obe-
diência às disposições legais aplicáveis.

ARTIGO 14.º

As remunerações dos membros dos órgãos sociais serão ficadas
por uma comissão de remunerações eleita pela assembleia geral,
cujo mandato será de quatro anos.

§ único. Aos interessados é conferido o direito de renunciar re-
ceber as remunerações que lhes forem atribuídas, no todo ou em
parte, temporariamente ou durante todo o período do mandato.

CAPÍTULO IV

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, 10 dias
antes do designado para a sua realização, provem ser titulares de,
pelo menos, 100 acções, depositadas ou inscritas em seu nome nos
termos da lei.

ARTIGO 16.º

Não poderão assistir às assembleias gerais os accionistas que não
realizem as condições referidas no artigo precedente, os accionis-
tas sem direito a voto, nem os obrigacionistas.

ARTIGO 17.º

Os accionistas com direito a fazer parte da assembleia geral te-
rão direito a um voto por cada 100 acções que possuírem ou re-
presentarem.

ARTIGO 18.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um
secretário.
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ARTIGO 19.º

A assembleia geral anual reunir-se-á no prazo definido por lei e
terá o objecto:

1) Discutir, aprovar ou modificar o relatório do conselho de
administração e o balanço e contas do exercício findo, e apreciar
e votar o relatório e parecer do fiscal único ou do conselho fiscal;

2) Proceder à eleição dos membros da mesa da assembleia ge-
ral, do conselho de administração, do fiscal único ou do conselho
fiscal e da comissão de remunerações, que tenham terminado o seu
mandato;

3) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade;

4) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 20.º

A assembleia geral reunir-se-á sempre que a lei o determinar ou
o conselho de administração ou o órgão de fiscalização da socie-
dade o julguem necessário ou quando seja requerida a sua convo-
cação por accionistas titulares de acções que correspondam a, pelo
menos, 5% do capital social.

CAPÍTULO V

Dos exercícios sociais, lucros, reservas e dividendos

ARTIGO 21.º

Os lucros líquidos apurados pelo balanço terão a seguinte apli-
cação:

1) 5%, pelo menos, para fundo de reserva legal, enquanto não
estiver preenchido ou sempre que seja necessário reintegrá-lo;

2) O saldo para qualquer outra aplicação que seja votada pela
assembleia geral.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A liquidação consequência da dissolução social, será feita por
uma comissão liquidatária, cujos membros poderão não ser admi-
nistradores, eleita pela assembleia geral, nos termos da lei.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 23.º

1 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a du-
ração de quatro anos.

2 � Os membros dos órgãos sociais permanecerão no exercício
das suas funções até à posse de quem deva substituí-los.

3 � Os membros dos órgãos sociais que sejam eleitos no decurso
de um mandato cessarão as suas funções no termo do mandato dos
restantes membros.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10464972

DADO IDEAL � CONTABILIDADE, ESTAFETAGEM
E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 926 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/991209.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Dado Ideal � Contabilidade,
Estafetagem e Sistemas de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gaspar Barreiros,
16, 2.º A, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços (não
jurídicos), nas áreas de contabilidade, estafetagem e sistemas de
informação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais
do valor nominal de 335 000$ cada uma, tituladas uma por cada
sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades,  mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

Acessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277416

BIDÓ E RODAS, AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 016 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 78/991202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bidó e Rodas, Automóveis, L.da, e
tem a sua sede na Praceta de Dio, 2, 2.º, direito, em Mem Mar-
tins, freguesia de Algueirão, Mem Martins, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delega-
ções, ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de automóveis novos e
usados.
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§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socie-
dade e associar-se em agrupamentos complementares de empresas.

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, uma de cada um dos sócio Luís Miguel
Vieira Lopes de Piedade Parracho e de Luís Fernando Gomes Rosa.

4.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre, a favor de terceiros
depende do consentimento da sociedade.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

A gerência fica desde já autorizada a efectuar o levantamento das
entradas para compra de material, para laboração da sociedade.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277254

RESTAURANTE PÉROLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9510 (Cascais); inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscri-
ção n.º 1; números e data das apresentações: 41 e 40/991207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Cessação das funções de gerentes de Vítor Manuel da Silva
Ramos e José António da Silva Ramos, por renúncia, em 2 de
Novembro de 1999.

Alteração dos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos valores constantes da escrituração, é de 6 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
5 700 000$, pertencente à sócia Maria Alice Duarte Montez; e outra
do valor nominal de 300 000$, pertencente à sócia Maria Adelaide
Barata de Almeida.

ARTIGO 4.º (corpo)

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria Alice Duarte
Montez, já nomeada gerente, obrigando-se a sociedade com a sua
assinatura nos seus actos e contratos.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da Cruz de Brito Trindade.
11268182

LINDENBLATT � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 926 (Cascais); inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 54/991202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma LINDENBLATT � Comércio e Re-
presentações, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Espinho,
39, 1.º, esquerdo, Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de
Cascais, com o número provisório de identificação colectiva
974972428, actividade 51650 (válido até 15 de Janeiro de 2000).

§ único. A sociedade por simples deliberação da gerência pode-
rá deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, assim como criar filiais, sucursais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação quer em Portugal quer no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de produtos ali-
mentares equipamentos de hotelaria, cozinha industrial, construção
civil, designadamente equipamentos ou máquinas, sector civil ou
industrial, agenciamento de representações, importação e exportação.

3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é
de 1 002 410$, e corresponde à quota pertencente à sócia única
Martha Lindenblatt da Silva.

4.º

A sociedade inicia a sua actividade a partir da presente data e
funcionará por tempo indeterminado.

5.º

1 � A gerência da sociedade, será exercida pela sócia Martha
Lindenblatt da Silva, com ou sem remuneração, ficando a mesma
desde já nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente com a assinatura de um gerente.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277165

ALÔ CABO VERDE TOURS � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 921 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Alô Cabo Verde
Tours � Viagens e Turismo, L.da, que tem a sua sede na Avenida
dos Bombeiros Voluntários, 36, loja 2, freguesia de Algés, conce-
lho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais, delega-
ções ou outras formas de representação no país ou no estrangeiro.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente, participações nou-
tras sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a agência de viagens e turismo.

3.º

O capital social é de 20 000 000$, e corresponde à soma das
quotas dos sócios, cuja distribuição é feita como segue:

1) André Duarte Moreira, 8 400 000$;
2) Higino Vieira Cardoso, 6 400 000$;
3) Mário Augusto Lima Moreira, 5 200 000$.

4.º

A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio sempre
que se verifiquem os seguintes pressupostos:

a) Haver acordo com o respectivo sócio;
b) O sócio titular seja declarado falido, insolvente, interdito ou

inabilitado por sentença judicial transitada em julgado;
c) A quota seja objecto de penhora, apreensão, arresto, arrola-

mento ou arrematação judicial, e o sócio seu titular não obtenha o
levantamento dessas providências cautelares ou a desoneração da
quota até ao montante da deliberação;

d) Quando em partilha por divórcio ou separação judicial, a
quota não fique a pertencer ao sócio seu titular;
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e) Infracção às normas legais e estatutárias que regem a cessão
de quotas.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante de 5 000 000$.

6.º

Os sócios poderão efectuar suprimentos de que a sociedade ca-
recer, nos termos e condições a estipular em assembleia geral.

7.º

1 � A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por sócios e será eleita
em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme a mes-
ma deliberar, ficando no entanto, desde já, nomeados gerentes os
sócios Mário Augusto Lima Moreira e André Duarte Moreira.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade em
actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em letras de
favor, fianças e abonações.

§ 3.º A gerência poderá comprar, vender e permutar veículos
automóveis de e para a sociedade e proceder aos registos tomar de
arrendamento quaisquer locais para a sociedade e rescindir ou al-
terar os respectivos contratos.

8.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimen-
to da sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual,
de seguida, se defere aos sócios não cedentes.

2 � Se houver mais do que um sócio a preferir, a quota será
dividida entre eles na proporção das que ao tempo possuírem.

3 � Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota para
efeitos do exercício do direito de preferência, será igual ao que
resultar do último balanço aprovado ou ao valor nominal da mes-
ma se ainda não existir qualquer balanço aprovado.

4 � No valor da quota para efeitos do estabelecido no número
anterior, não poderão entrar os suprimentos que porventura o só-
cio cedente tenha feito à sociedade.

5 � O sócio cedente poderá, no entanto, exigir que o adquirente
da quota, ainda que seja por força de preferência, garanta por qual-
quer forma admitida em direito, o pagamento dos suprimentos nas
condições em vigor.

6 � Aquisição da quota por força do direito de preferência, fica
condicionada à prestação prevista no número anterior, se for exi-
gida, considerando-se que o preferente renuncie ao direito exerci-
do se a não prestar até oito dias da data marcada para a escritura
de cessão de quotas.

7 � O preço de cessão será pago no acto da respectiva escritu-
ra, a qual deverá ser realizado no balanço máximo de três meses,
contados da data em que tiver sido apresentado o balanço previsto
no n.º 4 deste artigo.

8 � Para este efeito, o adquirente da quota notificará o cedente
por escrito, com pelo menos, oito dias de antecedência, dentro do
prazo fixado no número anterior, da data e notário ande será cele-
brada a escritura.

9.º

1 � Para efeitos do exercício do direito de preferência estabe-
lecido no artigo anterior, o sócio que pretender transmitir a sua
quota, comunicá-lo-á à gerência e aos respectivos sócios, por car-
ta registada, indicando o adquirente, o preço e as demais condições
de transmissão, ou o valor atribuído, no caso de transmissão a tí-
tulo gratuito.

2 � A gerência convocará a assembleia geral da sociedade para
reunir dentro do prazo de 30 dias a contar da data de recepção da
comunicação prevista no número anterior, para deliberar sobre a
posição da sociedade, no prazo já estabelecido ou não deliberar
sobre o direito de preferência nos 30 dias seguintes à data em que
receberam a comunicação prevista no n.º 1 deste artigo.

3 � Os sócios que compareçam à assembleia geral prevista no
n.º 2 deste artigo ficam obrigados a declarar na reunião, para constar
da respectiva acta, se pretenderem ou não exercer o seu direito de
preferência entendendo-se igualmente que renunciam a esse direi-
to, se o não fizerem.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277319

INTERTV � PRODUÇÕES MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 922 (Oeiras); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INTERTV � Produções
Multimédia, L.da, e tem a sua sede na Rua de A Gazeta de Oeiras, 2,
3.º, B, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
ou extinguir delegações, agências ou outras formas de representa-
ção social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção de conteúdos de audio,
vídeo e multimédia para televisão e internet; prestação de serviços
nas áreas de audio, telecomunicações e multimédia; comercialização
de produtos de software para as áreas de audio, vídeo, telecomuni-
cações e multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 500 000$, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 750 000$, do sócio Luís de Oliveira Amorim Ca-
brita; uma de 700 000$, da sócia António Batista Fernandes �
Telecomunicações e Multimédia, Unipessoal, L.da; e uma de
50 000$, do sócio António José Simplício Baptista Fernandes.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 5 000 000$, desde que aprovadas por unanimi-
dade em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a ces-
são de quotas a estranhos, fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar e aos restantes sócios, em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade compete a dois ou mais gerentes,
eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme ai
for deliberado.

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos e para a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é necessária a assinatura de dois gerentes ou
de um gerente e um mandatário no âmbito do respectivo mandato.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Luís de Olivei-
ra Amorim Cabrita e António José Simplício Baptista Fernandes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos só-
cios nos casos seguintes:

a) Falência, insolvência ou interdição do sócio;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada, arrolada ou dada

em penhor;
c) No caso de cessão a estranhos sem o consentimento da socie-

dade;
d) Por acordo entre a sociedade e o sócio.
2 � O preço da quota será o que resultar do balanço a que se

proceda para o efeito, aprovado em assembleia geral, devendo ser
pago conforme deliberação a tomar em cada caso.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos
complementares de empresas.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277386
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ESOTÉRICA ARTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 003 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/991202.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Esotérica Arte Importação e
Exportação, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua da Índia, 15,
freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

§ único. Por decisão do sócio único, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
bem assim a sociedade poderá criar sucursais, agências, delegações
ou outras formas de representação em Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação.
§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras so-

ciedades ainda que com objecto diferente bem como participar em
agrupamentos complementares de empresas, ou por qualquer for-
ma associar-se a outras sociedades.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, pertencente ao sócio único Ricardo Milheiro
da Silva.

4.º

Poderão ser exigidas do sócio prestações suplementares de ca-
pital, desde que a assembleia geral, assim o delibere, por unanimi-
dade dos votos representativos de todo o capital social até ao quín-
tuplo do capital social.

5.º

O sócio único da sociedade constituída pelo presente contrato,
pode modificá-la em sociedade por quotas plural, através da divi-
são e cessão da quota ou de aumento de capital social por entrada
de um novo sócio.

6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme o que for deliberado em assembleia geral, fica
a cargo do sócio único Ricardo Milheiro da Silva.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

7.º

É autorizada a celebração de negócios jurídicos entre o sócio
único e a sociedade, os quais deverão servir a prossecução do ob-
jecto societário.

8.º

O sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, que vencerão juros
ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277190

ÀNETO MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 026 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 52/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Àneto Mármores, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua da Fonte Romana, 24, em Armés, fre-
guesia de Terrugem, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na transformação, comercialização,
importação e exportação de mármores, granitos e rochas similares.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4 250 000$, do sócio Álvaro Albano Neto; e outra do valor nomi-
nal de 750 000$ da sócia Maria Isabel dos Santos Amaro Neto.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não associados fica dependente da
autorização da sociedade.

2 � Autorizada a cessão os restantes sócios gozam, relativamente
a ela, do direito de preferência na aquisição, se onerosa.

3 � Havendo mais de um sócio a pretender exercer o direito de
preferência, a quota a ceder será dividida entre os preferentes na
proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota ser penhorada ou arrestada, se existir ris-

co de um alienação judicial ou quando por qualquer modo deixe
de estar na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de, por efeito de partilha em vida do sócio mortis
causa ou por divórcio, a quota ou parte dela ser adjudicada a pes-
soa não sócia.

2 � A amortização considera-se efectuada seja pela assinatura
do correspondente recibo, seja pelo depósito da contrapartida num
estabelecimento bancário.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da
quota acrescido da parte correspondente nas reservas que sob esta
rubrica constem do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global do capital social.

ARTIGO 9.º

Os sócios exceptuada a parte destinada à reserva legal, poderão
dentro dos limites da lei efectuar os lucros do exercício a outros
fundos de reserva a constituir.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11453443

ELCARGA PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 027 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 53/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade comercial
por quotas de responsabilidade limitada, adopta a denominação de
ELCARGA � Plataformas Elevatórias, L.da, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é em Cardosas, no Sabugo, freguesia de
Almargem do Bispo, concelho de Sintra, podendo a gerência deslo-
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car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, bem como abrir e encerrar filiais, sucursais e outras formas
de representação.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em comércio, montagem e assistência
técnica no âmbito da metalomecânica, electricidade, electrónica,
hidráulica, serralharia e construção civil, assim como importação
e exportação dos respectivos componentes e acessórios e platafor-
mas elevatórias.

ARTIGO 4.º

Que o capital social é de 1 002 410$, e corresponde a 5000 eu-
ros, sendo duas quotas iguais de 501 205$ cada uma, pertencente
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios, é livre; porém, a favor de es-
tranhos, depende do consentimento da sociedade, sendo reservado
a esta, em primeiro lugar, e aos sócios cedentes, em segundo lu-
gar, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade competirá a ambos os sócios ou
seja, Carlos Miguel Varela Subide Leiras Ruivo e João Carlos Fi-
gueiredo dos Santos, podendo ser ainda nomeados outros gerentes
por deliberação em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura dos dois
gerentes, ou de mandatário ou procurador nos termos do respecti-
vo mandato ou procuração.

3 � Ao gerente cabe todos os poderes de administração e de
representação da sociedade em juízo e fora dele, e ainda os pode-
res necessários para adquirir, onerar ou alienar quaisquer bens
móveis ou imóveis, constituir mandatários fixando-lhes os poderes
nas respectivas procurações, e comprometer-se em árbitros.

4 � A atribuição ou não de remuneração ao gerente, como o seu
montante, se disso for caso, é fixada pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A prestação de suprimentos pelos sócios depende de acordo
escrito entre os sócios e a sociedade.

2 � Os suprimentos que vierem a ser acordados entre a socie-
dade e os sócios poderão vencer juros, ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

Dos lucros apurados serão reservados para o fundo de reserva
legal as percentagens fixadas por lei, tendo o restante a aplicação
que a assembleia geral determinar, podendo ser distribuídos pelos
sócios na proporção do valor nominal das suas quotas.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277300

STOCKGRAF � IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO MATERIAS
DE ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 029 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 56/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que e rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quo-
tas, a sua firma é constituída pela designação de STOCKGRAF �
Importação Exportação Materiais de Artes Gráficas, L.da, e a sua
sede fica instalada na Rua da Fonte, 4, Rinchoa, freguesia de Rio
de Mouro, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede quando o julgar conveniente aos seus interesses,
para dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar sucursais, agências, delegações, ou outras formas de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na actividade de importa-
ção, exportação de máquinas e acessórios e materiais para as artes
gráficas.

2 � A sociedade poderá adquirir ou alienar participações em
sociedade de responsabilidade limitada, com objecto idêntico ou
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 000 000$, e corresponde à soma de
duas quotas: uma de 600 000$, pertencente ao sócio Paulo Carlos
Pereira Ferreira; e outra de 400 000$, pertencente ao sócio Rui
Pedro Laires da Cunha.

2 � Cada uma das entradas fica hoje realizada em metade, com
a obrigação de o restante ser liberado no prazo de um ano.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas entre os sócios é livremente per-
mitida, na cessão de quotas a estranhos têm preferência a sociedade
em primeiro lugar e os sócios em segundo, na proporção das quo-
tas de que, ao tempo, sejam titulares.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida por um ou
mais gerentes eleitos em assembleia geral.

2 � A sociedade será validamente obrigada, em todos os seus
actos e contratos, pela assinatura de um gerente.

3 � A sociedade poderá nomear procuradores, para a prática de
determinados actos ou categorias de actos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos ao objecto social, tais como letras
de favor, abonações, avais ou outros semelhantes.

5 � A remuneração da gerência poderá ou não constituir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros da sociedade, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio,
nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendia ou por qualquer

forma for dada ou arrematada, adjudicada ou vendida em conse-
quência de processo judicial;

c) Na eventualidade de a quota estar incluída em massa falida,
pertence ao respectivo titular;

d) Na cessão a estranhos, sem autorização expressa da sociedade;
e) Quando um sócio, sem o consentimento da sociedade, exer-

cer ou participar em sociedade desenvolva actividade concorrente
com ela, dentro do território nacional;

f) Por partilha judicial ou extrajudicial, quando não for adjudi-
cada ao seu titular.

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 a alguns dos sócios ou a
terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a amortização será sempre efectuada pelo valor que resultar do
último balanço aprovado para o efeito.

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

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante global de 20 000 000$.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exija outras
formalidades, serão convocadas por meio de cartas registadas diri-
gidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11277289
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ONDAGEST � GESTÃO E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5764 (Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502651393;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/991203.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Alteração parcial do contrato.
O capital foi aumento de 2 000 000$ para 3 000 000$, tendo sido

alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato social, que passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ONDAGEST � Gestão e Conta-
bilidade, L.da, e tem a sua sede no edifício Santa Rita, loja 7, no
Vale de Santa Rita, São João do Estoril, freguesia do Estoril, con-
celho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 3 000 000$, equivalente a
14 964 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 1 500 000$, uma na titularidade de cada sócio.

A Segunda-Ajudante, Maria Gabriela da Cruz de Brito Trindade.
11365005

SETOR 2000 � COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMIÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 017 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/991203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
SETOR 2000 � Comércio de Peças para Camiões, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Avenida d 25 de Abril, em Vila Verde, fre-
guesia de Terrugem, concelho de Sintra.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de peças para camiões.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
515 100$, da sócia Porfiria Maria Vintém Fragoso Malaquias; e
outra do valor nominal de 494 900$, do sócio Casimiro António
Vintém Fragoso.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não associados fica dependente da
autorização da sociedade.

2 � Autorizada a cessão os restantes sócios gozam, relativamente
a ela, do direito de preferência na aquisição, se onerosa.

3 � Havendo mais de um sócio a pretender exercer o direito de
preferência, a quota a ceder será dividida entre os preferentes na
proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) No caso de a quota ser penhorada ou arrestada, se existir ris-

co de um alienação judicial ou quando por qualquer modo deixe
de estar na livre disponibilidade do seu titular;

c) No caso de, por efeito de partilha em vida do sócio mortis
causa ou por divórcio, a quota ou parte dela ser adjudicada a pes-
soa não sócia.

2 � A amortização considera-se efectuada seja pela assinatura
do correspondente recibo, seja pelo depósito da contrapartida num
estabelecimento bancário.

3 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da
quota acrescido da parte correspondente nas reservas que sob esta
rubrica constem do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios, na proporção das suas quotas,
prestações suplementares até ao montante global do capital social.

ARTIGO 9.º

Os sócios exceptuada a parte destinada à reserva legal, poderão
dentro dos limites da lei efectuar os lucros do exercício a outros
fundos de reserva a constituir.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 11365471

TECNIRODA � GESTÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 15 011 (Sintra); inscrições n.os 5 e 6; números e data das
apresentações: 25 e 26/991202.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TECNIRODA � Gestão e Servi-
ços, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Timor, 7, Casal de
Cambra, freguesia do mesmo nome, concelho de Sintra.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 26/991202.
Designação de gerentes em 31 de Março de 1993.
Prazo: 1993-1995.
António Ribeiro Figueiredo, Carlos Alberto Santos e José Jacinto

Nunes Maria.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

2 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria
Correia dos Santos Neves Galrito. 11281960

A ROTUNDA DO RELÓGIO � PAPELARIA, TABACARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 107 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 504167634;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 17-21 of. e 22/
991124.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 450 000$ para 3 600 000$, tendo sido alte-
rado o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores da escrita, é de 3 600 000$, e corresponde à soma de
três quotas iguais no valor nominal de 1 200 000$ cada uma, per-
tencentes cada uma a cada um dos sócios.

Mais certifico que, cessaram funções de gerente Dulce Campos
Teixeira e Bárbara de Fátima Rodrigues Gomes, por renúncia, em
16 de Setembro de 1999; foi ainda alterado parcialmente o contra-
to social, quanto aos artigos 3.º e 4.º (corpo e n.º 1), os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores da escrita, é de 3 600 000$, dividido em duas quo-
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tas iguais de 1 800 000$, cada uma delas de cada um dos sócios
Vítor Manuel de Oliveira Pinto e Alice da Luz Pinheiro dos Reis.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, pertence apenas à sócia já nomeada
gerente Alice da Luz Pinheiro dos Reis.

1 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Novembro de 1999. � O Segundo-Ajudante, Jorge Ma-
nuel dos Remédios Marques. 11372249

CARLOS GINJA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 14 635/990809 (Sintra); inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 12/990809.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Ginja � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua Norte Sul, São Marcos, freguesia de
Agualva-Cacém, concelho de Sintra.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade pode criar filiais sucursais, agências, delegações
ou outras formas legais de representação, no território nacional, nas
regiões autónomas ou no estrangeiro e poderá sob qualquer forma le-
gal associar-se com outras pessoas, para formar sociedades, agrupa-
mentos complementares, 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 transportes ocasionais
de mercadorias.

3.º

O capital social é de 10 000 000$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 5 000 000$, pertencentes uma a cada sócio e é re-
presentado pelo seguinte bem que lhes pertence em comum: uma
viatura pesada de mercadorias, marca Volvo, modelo FH 12-37 (4x2),
peso bruto 40 000 kg, matrícula 92-09-ND, no valor de 10 000 000$,
que por este valor passa a fazer parte integrante da sociedade, cor-
respondendo metade deste valor a cada uma das quotas.

4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios agora nomeados gerentes e por um não sócio com
capacidade profissional a nomear por acta em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo sem-
pre uma delas a do gerente com capacidade profissional.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre
os sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes, em segundo, sempre direito de pre-
ferência.

6.º

Poderão ser exigidas dos sócios prestações suplementares com
voto unânime de todos eles até ao montante global de 50 000 000$.

Relatório de verificação das entradas em espécie nos termos do
artigo 28.º do Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Setembro

1 � Relatório de avaliação:
Para efeitos do artigo 28.º, do Decreto-Lei n.º 262/86, foi-nos

solicitado a elaboração do relatório de avaliação das entradas em
espécie a efectuar por Carlos Manuel Pires Ginja e Maria Alice

Pereira da Costa Ginja, para a realização das suas quotas na so-
ciedade denominada Carlos Ginja � Transportes, L.da

2 � Descrição do bem e seus titulares:
2.1 � Uma viatura pesada de mercadorias, marca Volvo, mode-

lo FH 12-37 (4x2), peso bruto 40 000 kg, matrícula 92-09-ND �
10 000 000$.

3 � Avaliação do bem e critério utilizado:
3.1 � Na avaliação do bem a entregar pelos sócios Carlos Ma-

nuel Pires Ginja e Maria Alice Pereira da Costa, utilizou-se a co-
tação de veículos usados inserta numa revista da especialidade, bem
como o relatório de um perito avaliador do sector automóvel.

4 � Relação entre o bem e o valor das quotas:
Verifica-se assim, que o valor encontrado para o bem a entregar

pelos sócios Carlos Manuel Pires Ginja e Maria Alice Pereira da
Costa Ginja, para a realização das suas quotas, é idêntico ao valor
nominal das mesmas.

5 � Advertência aos sócios:
Foram alertados os sócios de que o contrato de sociedade, deve

ser celebrado não antes de passados 15 dias sobre a data deste re-
latório, nem depois de passados 90 dias sobre essa data e de que
serão informados, de quaisquer alterações relevantes de valores
ocorridos durante aquele período e de que tenha conhecimento.

Está conforme o original.

6 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10844112

CONSTRUÇÕES SOMATOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8049 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502196297;
número e data da apresentação: 3/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10425675

J. RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5763 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501969071;
número e data da apresentação: 197/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797424

MOTOLOGIA � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
A VEÍCULOS MOTORIZADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 8173 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503045985;
número e data da apresentação: 141/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 08932239

REPAROLOGIA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 093 (Sintra); número e data da apresentação: 137/990630.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 07760221

MECANEMBAL � ASSISTÊNCIA A EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 9888 (Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503465160;
número e data da apresentação: 151/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10825703

MAQUIROCHA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO
DE MAQUINARIA PARA A INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6116 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502153717;
número e data da apresentação: 7/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944540

FARMÁCIA ALCANTARA GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4514 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501349448;
número e data da apresentação: 8/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944290

BARREIROS & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 3820 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500994463;
número e data da apresentação: 87/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10945180

TODOMÓVEL � FÁBRICA DE SISTEMAS MÓVEIS
E ESTRUTURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 5502 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501351370;
número e data da apresentação: 2/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10945709

SERENATA CAFÉ � ACTIVIDADES HOTELEIRAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 062 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 503970034; número e data da apresentação: 21/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944966

SUPERMERCADO DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 250 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500559619;
número e data da apresentação: 3/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10945652

TABACARIA IBÉRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 153 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503519944; número e data da apresentação: 142/990630.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

12 de Outubro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10850039

MERCEARIA PÉROLA DO LAGOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 1853 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 500568642;
número e data da apresentação: 1/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944605

COMSOM � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 303 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503287180; número e data da apresentação: 139/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797645

COMSOM � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE SOM E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 303 (Sintra); identificação de pessoa colectiva
n.º 503287180; número e data da apresentação: 140/990628.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10797653

ISABEL MORAIS & CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 4799 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 501571701; número e data da apresentação: 9/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944427

CERVEJARIA FONTE DE LAVEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 2139 (Oeiras); identificação de pessoa colectiva
n.º 500331200; número e data da apresentação: 10/990628.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Ga-
briela da Cruz de Brito Trindade. 10944133

LISBOA � 2.A SECÇÃO

GRACER � SOCIEDADE DE TURISMO DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 921/650621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500272450; inscrições n.os 35-36; números e data das apre-
sentações: 16-17/990602.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998; foi ainda re-
gistada a alteração parcial do contrato, tendo sido aditado o ar-
tigo 21.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei.
2 � Serão liquidatários os administradores em funções à data da

dissolução salvo se a assembleia geral deliberar em contrário.
3 � A partilha do activo restante poderá ser feita em espécie,

bastando, para tanto, que o respectivo projecto de partilha seja
aprovado por deliberação dos accionistas, tomada por maioria não
qualificada.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 11349107

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PEDAGOGIS � ENSINO DE LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7292/980623; identificação de pessoa colectiva
n.º 504194363; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 13/991018.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º n.º 2, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa das Freiras a Arroios,
6, 2.º, 3D, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495720

CHEN � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5548/960916; identificação de pessoa colectiva
n.º 503723630; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/
991104.

Certifico que, o capital social de 1 000 000$ foi aumentado para
1 100 000$, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de cinco quotas: sendo uma de
300 000$, pertencente ao sócio Zhao Chen; uma de 200 000$, per-
tencente à sócia Wang Yiling; uma quota de 200 000$, pertencente
ao sócio Chen Xu; uma quota de 300 000$, pertencente à sócia Chen
Xufen; e outra quota de 100 000$, pertencente ao sócio Chem Feng.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11333286

CARLOS BARATA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 608/821220; identificação de pessoa colectiva n.º 501264558;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 23/991103.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da indústria da constru-
ção civil e urbanização, compra e venda de bens imóveis e reven-
da dos adquiridos para esse fim.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10461299

PT PRIME � SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8537/991103; identificação de pessoa colectiva
n.º 502840757; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 23 e 24/991111.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 18, averbamento n.º 1, apresentação: 23/991111.
Cessação de funções de todos os administradores Francisco

Murteira Nabo, Eduardo Perestrelo Correia de Matos, Carlos Ma-
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nuel de Sousa Alves, José Pires Antunes, Nuno António da Costa
Matos, Carlos Manuel Tavares da Costa e Álvaro Vicente Freire
Mimoso; e de todos os membros do conselho fiscal Isabel Maria Fer-
nandes Alvoeiro Patrício, Manuel Ascensão, Mário Reis e Patrício
Cruz, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Maria de Lurdes
Abrantes Carrola e Oliveira Reis & Associados, Sociedade de Revi-
sores Oficiais de Contas, por terem renunciado respectivamente, em
30 de Setembro de 1999, 7 de Outubro de 1999, 30 de Setembro de
1999, 30 de Setembro de 1999, 1 de Outubro de 1999, 30 de Setem-
bro de 1999, 28 de Julho de 1999, 6 de Outubro de 1999, 6 de Outu-
bro de 1999 e 7 de Outubro de 1999, respectivamente.

Inscrição n.º 24, apresentação n.º 24/991111.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 7 de Outubro de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � José de Azevedo Fran-

cisco Padinha, casado, residente na Travessa do 9 de Abril, lote 4,
São Pedro do Estoril; vice-presidente � Alfredo José Oliveira
Baptista, casado, residente na Quinta da Torre do Fato, lote 10, 4.º,
B, Lisboa; Manuel Filipe Preto Garcia, casado, residente na Rua
de Gonçalo Velho Cabral, 33, Lisboa.

Fiscal único: Manuel Ascensão, Mário Gomes e Patrício Cruz, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de João
Pereira da Rosa, 17, Areias, São Pedro do Estoril; suplente � Oliveira
Reis e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com
sede na Avenida de Columbano Bordalo Pinheiro, 50, 3.º, Lisboa.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11989670

PT PRIME � SOLUÇÕES EMPRESARIAIS
DE TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8537/991103; identificação de pessoa colectiva n.º 502840757;
inscrição n.º 23; número e data da apresentação: 21/991103.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quan-
to à totalidade do contrato, que passa a ter a seguinte nova redacção:

Da denominação, sede e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PT PRIME � Soluções Empresa-
riais de Telecomunicações e Sistemas, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Entrecampos, 28,
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação do conselho de administração pode a so-
ciedade mudar a sua sede para qualquer outro local dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e
encerrar em qualquer ponto do território nacional ou fora dele,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas locais
de representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de teleco-
municações e o estabelecimento, gestão e exploração de redes de tele-
comunicações, bem como o desenvolvimento, consultoria e actividades
no âmbito das tecnologias de informação e respectivos conteúdos.

2 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em socie-
dades com objecto social diferente do descrito no número anterior,
em sociedades reguladas por leis especiais, em sociedades de res-
ponsabilidade limitada e ilimitada, bem como associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesse
económico, novas sociedades, consórcios e associações em parti-
cipação e, bem assim, constituir ou participar em quaisquer outras
formas de associação, temporária ou permanente, entre sociedade
e ou entidades de direito público ou privado.

Do capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 3 739 180 000$, e encontra-se total-
mente subscrito e realizado.

2 � O capital social, está representado por 3 739 180 acções com
o valor nominal de 1000$ cada uma.

ARTIGO 5.º

As acções são nominativas e assumem a forma escritural.

ARTIGO 6.º

Nos aumentos de capital por entradas em dinheiro, os accionis-
tas terão preferência na subscrição de novas acções, relativamente
a quem o não seja, à data das deliberações dos respectivos aumen-
tos de capital.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir acções preferênciais sem voto,
até à importância de metade do capital realizado.

2 � Por deliberação do conselho de administração a sociedade
poderá emitir obrigações ou quaisquer outros títulos de divida, os
quais poderão revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 8.º

Nos termos da lei, poderá a sociedade adquirir acções e obriga-
ções próprias e sobre elas fazer as operações que entender.

Dos órgãos sociais

ARTIGO 9.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração o conselho fiscal ou o fiscal único, cujos mandatos têm
a duração de três anos.

ARTIGO 10.º

1 � Os accionistas são obrigados a:
a) Informar o conselho de administração do número de acções

da sociedade de que sejam titulares, sempre que tal número ascen-
da ao equivalente a 3% e 5% do capital social;

b) Informar o conselho de administração do teor integral de
quaisquer acordos parasociais que celebrem, respeitantes à socie-
dade;

c) Não emitem votos que, nos termos estatutários, não devam ser
contados, devendo indicar que cabe limitação de contagem.

2 � As informações previstas nas alíneas a) e b) do número
anterior devem ser prestadas nos cinco dias úteis posteriores à res-
pectiva ocorrência, salvo se, no decurso deste prazo, a assembleia
geral se reunir, caso em que as mesmas devem ser prestadas tam-
bém ao presidente da mesa da assembleia geral e até ao momento
da reunião.

3 � A falta de cumprimento do dever de informação estabele-
cido pela alínea a) do n.º 1 implica a inibição, para o accionista
inadimplente, de votar com todas as suas acções.

4 � A falta de cumprimento do dever de informação a que se re-
fere a alínea a) do n.º 1, até oito dias antes da data da realização da
primeira reunião da assembleia geral posterior ao pedido de informa-
ção, implica confissão, pelo accionista em causa, dos factos que, no
pedido de informação, lhe tenham sido imputados pelo conselho de
administração.

ARTIGO 11.º

1 � Só podem estar presentes na assembleia geral os accionis-
tas com direito de voto.

2 � Os accionistas que pretendam participar na assembleia geral
devem comprovar, até 15 dias antes da respectiva reunião, a inscri-
ção em conta de valores mobiliários escriturais das suas acções.

3 � A cada 100 acções corresponde um voto.
4 � Para efeitos do presente artigo, consideram-se como perten-

cendo ao accionista as acções que seriam contadas como dele para
efeito de oferta pública de aquisição, nos termos do Código do
Mercado de Valores Mobiliários.

5 � A limitação constante do n.º 4 é aplicável a todas as deli-
berações, mesmo àquelas que exijam maioria qualificada.

6 � No caso de contitularidade de acções, só o representante
comum, ou um representante deste, poderá participar nas reuniões
da assembleia geral.

7 � Ao usufrutuário e ao credor pignoratício de acções são
aplicáveis as limitações decorrentes dos números anteriores.

ARTIGO 12.º

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presiden-
te que dirigirá os trabalhos, e um secretário.
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2 � A assembleia geral é convocada pelo presidente da mesa
com a antecedência mínima de 30 dias.

3 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos para os
quais a lei e estes estatutos lhe atribuem competência.

4 � Compete designadamente à assembleia geral:
a) Eleger a mesa da assembleia geral, os membros do conselho

de administração e os membros do conselho fiscal ou o fiscal úni-
co, conforme for deliberado;

b) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
c) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
d) Deliberar sobre as alterações aos estatutos, incluindo as rela-

tivas a aumentos de capital;
e) Eleger uma comissão de vencimentos, que poderá integrar não

accionistas para estabelecer a remuneração dos membros dos órgãos
sociais;

f) Deliberar sobre transmissões de acções;
g) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-

cada.
5 � A assembleia geral reúne sempre que requerida a sua con-

vocação pelo conselho de administração ou pelo órgão de fiscali-
zação ou, por accionistas que representem, pelo menos 5% do ca-
pital social.

ARTIGO 13.º

Sem prejuízo da maioria qualificada nos casos previstos na lei,
a assembleia geral delibera pela maioria dos votos emitidos.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, num número máximo de sete.

2 � De entre os membros do conselho de administração a as-
sembleia geral elegerá um como presidente, podendo eleger, ou não,
outro como vice-presidente.

3 � Os administradores são eleitos por maioria dos votos emi-
tidos.

4 � Um dos administradores pode ser eleito pela assembleia
geral, nos termos dos n.º 1 do artigo 392.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � O conselho de administração poderá delegar num ou mais
administradores a gestão corrente da sociedade.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração compete gerir os negócios da
sociedade e designadamente:

a) A aquisição, alienação, locação e oneração de bens móveis e
imóveis, estabelecimentos comerciais, participações sociais e veí-
culos automóveis;

b) A celebração de contratos de financiamento e de empréstimos
incluindo os de médio e longo prazo, internos ou externos;

c) A representação em juízo e fora dele, activa e passivamente,
podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem
assim, celebrar convenções de arbitragem;

d) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes,
incluindo os de substabelecer;

e) Aprovar os planos de actividade e orçamentos de investimen-
tos e exploração;

f) Proceder, por cooptação, à substituição dos administradores
que faltem definitivamente, sem prejuízo do disposto no n.º 2;

g) Elaborar e submeter à aprovação da assembleia geral um re-
gulamento de stock options para os membros do conselho de ad-
ministração, assim como para trabalhadores que ocupem na socie-
dade lugares de elevada responsabilidade;

h) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela
assembleia geral.

2 � Quando o administrador que falte definitivamente seja o
presidente, este será substituído pelo vice-presidente, caso este te-
nha sido eleito; se não existir proceder-se à substituição do presi-
dente por eleição em assembleia geral. Se a falta for de um admi-
nistrador eleito por aplicado da regra do n.º 4 do artigo anterior, a
sua substituição por eleição em assembleia geral só terá lugar se o
presidente do conselho de administração não tiver votado na coop-
tação, com a maioria dos membros deste órgão.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração fixará as datas ou a periodi-
cidade das suas reuniões ordinárias e reunirá extraordinariamente
sempre que convocado pelo presidente ou por dois administrado-
res ou pelo conselho fiscal ou pelo fiscal único.

2 � O conselho de administração não pode funcionar sem a
presença da maioria dos seus membros em exercício, podendo o

presidente do conselho de administração, em casos de reconhecida
urgência, dispensar a presença dessa maioria se esta estiver asse-
gurada através de voto por correspondência ou por procuração, nos
termos do número seguinte.

3 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, é permitido
o voto de correspondência e por procuração, não podendo um ad-
ministrador representar mais do que um outro administrador.

4 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das por maioria dos votos expressos, tendo o presidente voto de
qualidade.

ARTIGO 17.º

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Representar o conselho de administração;
b) Coordenar a actividade do conselho e convocar e presidir às

respectivas reuniões.
2 � Nas suas faltas ou impedimentos o presidente será substi-

tuído pelo vice-presidente do conselho de administração, caso este
tenha sido eleito, se não existir será substituído pelo vogal do con-
selho administração por si designado para o efeito.

ARTIGO 18.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um só membro do conselho de administra-

ção em quem tenham sido delegados poderes;
c) Pela assinatura dos mandatários constituídos no âmbito e nos

termos do correspondente mandato.
2 � Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um

administrador.
3 � O conselho de administração poderá deliberar nos termos

e dentro dos limites legais, que certos documentos da sociedade
sejam assinados por processos mecânicos ou chancela, incluindo
formatos electrónicos com certificação digital, ou o equivalente.

ARTIGO 19.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida nos termos da lei,
por um fiscal único, que terá um suplente.

2 � A sociedade pode optar por eleger um conselho fiscal em
substituição do fiscal único.

3 � O conselho fiscal será composto por três membros efecti-
vos e um suplente.

4 � Os fiscal único e o suplente ou, no caso de existir conselho
fiscal, um membro efectivo e um suplente têm que ser revisores ofi-
ciais de contas ou sociedades de revisores oficiais de contas.

5 � De entre os membros eleitos para o conselho fiscal, no caso
de existir, a assembleia geral designará o seu presidente.

ARTIGO 20.º

As deliberações do conselho fiscal, no caso de mesmo existir, são
tomadas estando presentes a maioria dos membros em exercício e
por maioria dos votos expressos.

Da aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

1 � Os lucros líquidos anuais, devidamente aprovados, terão a
seguinte aplicação:

a) Uma percentagem não inferior a 5% será destinada à consti-
tuição da reserva legal, até atingir o montante exigível por lei;

b) Uma percentagem não inferior a 40% será distribuída pelos
accionistas, a título de dividendo, sem prejuízo de a assembleia
geral, por maioria qualificada de dois terços dos votos expressos,
poder deliberar no sentido da redução do dividendo ou mesmo da
sua não distribuição.

c) O remanescente será afecto aos fins definidos pela assembleia
geral.

2 � Nos termos e dentro dos limites legalmente estabelecidos,
podem ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros no
decurso do exercício.

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais.
2 � A liquidação será efectuada nos termos da lei e das delibe-

rações da assembleia geral.
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Das disposições finais e transitórias

ARTIGO 23.º

Os membros do conselho de administração são dispensados de
prestar caução pelo exercício dos seus cargos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11330503

PLACRESA � COMÉRCIO DE PRODUÇÕES EDITORIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6119/970411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503870633; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 22/991103.

Certifico que foi aumentado o capital de 600 000 000$ para
1 000 000 000$, tendo sido alterado o artigo 6.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000 000$, correspondente a 1 000 000 de acções do valor
nominal de 1000$ cada uma.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11333219

CUNHA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4095/950202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503359173; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 2/990608.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a firma Cunha e Castro, L.da, e tem a
sua sede na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, 24, A, fre-
guesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � [...]
3 � [...]

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08960917

CHARLO � CONFECÇÕES PARA HOMENS,
ARTIGOS DE LÃS E OUTROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 796/670518; identificação de pessoa colectiva
n.º 500063168; inscrição n.º 23; número e data da apresenta-
ção: 6/991102.

Certifico que, o capital social de 70 000 000$ foi aumentado para
100 000 000$, tendo sido alterado o artigo 6.º n.º 1, que passa a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
100 000 000$, representado por 100 000 acções com o valor nomi-
nal de 1000$ cada uma.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11333049

PTG � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5669/961105; identificação de pessoa colectiva
n.º 503762725; inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 2 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 7, 8 e
9/991102.

Certifico que, o capital social de 350 000 000$ foi aumentado
para 800 000 000$, tendo sido alterados os artigos 4.º n.º 1, 8.º n.os

1 e 2, 11.º n.º 2, 20.º e 21.º e alterado o título da alínea d) do ca-
pítulo III, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
800 000 000$, representado por 800 000 acções, com o valor no-
minal de 1000$ cada uma.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos trabalhos
serão dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de administração
e o conselho fiscal único com o respectivo suplente.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e do conselho fiscal ou em vez deste, o fiscal único
e seu suplente, são eleitos pela assembleia geral, de entre os accio-
nistas ou quaisquer outras pessoas, por períodos de quatro anos,
coincidindo com os exercícios sociais, podendo sempre ser recon-
duzidos uma ou mais vezes.

3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 11.º

1 � (Mantém-se.)
2 � A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas

que tiverem direito a voto e, além destes, pelas pessoas singulares
que, dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de mem-
bros efectivos dos corpos sociais.

3 � (Mantém-se.)

CAPÍTULO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização de actividade social incumbe, conforme a
assembleia geral determinar, a um conselho fiscal ou a um fiscal
único, em qualquer dos casos actuando nos termos e com as atri-
buições definidas na lei.

2 � O fiscal único, quando for eleito, deverá ter sempre um
suplente e ambos serem revisor oficial de contas ou sociedade de
revisores oficiais de contas.

ARTIGO 21.º

1 � Quando a assembleia geral optar pela existência de um
conselho fiscal, este será constituído por três membros efectivos e
um suplente, os quais igualmente deverão obedecer aos requisitos
dos poderes estabelecidos na lei.

2 � Havendo conselho fiscal, o mesmo reunirá, mediante con-
vocatória do seu presidente, dentro da periodicidade legal e, ainda
sempre que for solicitado por qualquer dos seus membros,
regendo-se as respectivas reuniões por tudo o mais que se encon-
trar disposto na legislação aplicável.

3 � Para que o conselho fiscal possa deliberar é indispensável
que estejam presentes mais de metade dos seus membros,
regendo-se as respectivas reuniões por tudo o mais que se encon-
trar disposto na legislação aplicável.
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Certifico ainda que, o texto que segue, é a transcrição da inscri-
ção acima referida:

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/991102.
Cessação de funções de todos os membros do conselho fiscal

Brito, Crisóstomo & Roque, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, José da Conceição da Silva Gaspar, José Pereira da Fon-
seca e Vítor Manuel Mendes Santos, por terem renunciado, respec-
tivamente, em 7 de Outubro de 1997, 2 de Fevereiro de 1998, 13 de
Março de 1998 e 2 de Fevereiro de 1998.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 9/991102.
Nomeação do fiscal único, por deliberação de 16 de Março de

1998, para o quadriénio em curso de 1996-1999:
Fiscal único: Manuel L. Brito & Víctor M. Santos, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida do Engenheiro
Arantes e Oliveira, 1, 3.º, B, Lisboa; suplente � Júlio Alves, Mário
Batista & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
com sede na Rua de Francisco Stromp, 29, Lisboa.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332778

PARAELAS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4608/950818; identificação de pessoa colectiva
n.º 503482935; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 20/991105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 21 de Outubro de 1999.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11330066

PETRO HOLDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1218/911213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502669624; número e data da apresentação: 3907/990702.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes á pres-
tação de contas do exercício de 1998.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988509

PETRO HOLDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1218/911213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502669624; inscrição n.º 10; número e data da apresenta-
ção: 26/990701.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 26/990701.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 29 de Março de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Salvador Maria Gui-

marães José de Melo, casado, residente na Rua dos Gladíolos,
lote 16, Birre, Cascais; Miguel Maria Pereira Vilardebó Loureiro,
casado, residente na Avenida de Itália, 469, Estoril; Vasco Luís de
Mello, casado, residente na Rua da Fé, 32, Lisboa.

Fiscal único. Albuquerque Aragão e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Tierno Galvan,

torre 3, 13.º, Lisboa; suplente � João Florêncio Vicente de Car-
valho, casado, residente na Avenida dos Estados Unidos da Amé-
rica, 82, 3.º, direito, Lisboa, revisor oficial de contas.

Prazo da nomeação: quadriénio de 1999-2002.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10080228

CIDATALHA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 994/710310; identificação de pessoa colectiva
n.º 500063672; inscrição n.º 14 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 12; números e data das apresentações: 37/990818 e 7/991104.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 37/990818.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 13 de Agosto de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � José Ernesto Barreiros

Mateus, casado, residente no Bairro do Compalme, lote 88, Alguei-
rão, Mem Martins; Manuel Fernando Martins Tereso, casado, re-
sidente na Rua do Padre Alberto Neto Simões Dias, Queluz; e José
Fernando Rocha Pinto da Silva, solteiro, maior, residente em Mira
Serra, 11, 2.º, direito, Bairro Nova Imagem, Algueirão-o-Velho,
Mem Martins.

Fiscal único: Patrício, Mimoso e Mendes Jorge, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Nogueira e
Sousa, 8, 1.º, Lisboa; suplente � Alberto Arnaulth Ribeiro, casa-
do, residente na Praça do Infante D. Henrique, 3, 1.º, esquerdo,
Quinta do Infante, Loures, revisor oficial de contas.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede é em Lisboa, Rua do General Silva Freire, loja 157, loja
E, Olivais Norte, podendo estabelecer filiais e sucursais ou outra
forma de representação social em qualquer localidade do Continente
Português, por decisão do conselho de administração após parecer
favorável do conselho fiscal.

§ único. Por simples deliberação do conselho de administração
pode a sede ser fixada em qualquer outro local do continente.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10091289

CAIXAGEST � TÉCNICAS DE GESTÃO DE FUNDOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 129/901130; identificação de pessoa colectiva n.º 502454563;
inscrição n.º 20; número e data da apresentação: 14/990901.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 20, apresentação n.º 14/990901.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 30 de Março de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Caixa Geral de

Depósitos, S. A., com sede na Avenida de João XXI, 63, Lisboa,
que nomeou para exercer o cargo em nome próprio António José
Sacadura Vieira Monteiro, casado, residente na Avenida dos Esta-
dos Unidos da América, 48, 8.º, direito, Lisboa; vice-presidente �
CDC � Gestion, com sede em Place des Cinq Manmis de Lynce,
Buffau, 75507, Paris, que nomeou para exercer o cargo em nome
próprio Daniel Charles Ray, casado, residente em 6, Rue Singer,
75016, Paris; Caixa de Participações, SGPS, com sede na Avenida
de João XXI, 63, Lisboa, que nomeou para exercer o cargo em
nome próprio António José Nascimento Ribeiro, casado, com sede
na Avenida do General Humberto Delgado, 3, 8.º, A, Queluz;
Manuel Sotto-Mayor Coelho de Sousa, casado, residente na Rua
de José Estêvão, 21, 2.º, Lisboa; e José Carlos Baptista Maia, di-
vorciado, residente na Rua de Ramalho Ortigão, 35, E, 3.º, esquer-
do, Parede.
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Fiscal único: Oliveira Rego e Alexandre Hipólito, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas; suplente � António Grenha e Bryant
Jorge, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082220

COLTEMP � COLOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 639/870430; identificação de pessoa colectiva
n.º 501823972; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 20/990723.

Certifico que, o capital social de 100 000 000$ foi aumentado
para 200 000 000$, tendo sido alterado o artigo 5.º, que passa a ter
a seguinte redacção:

5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
200 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
140 000 000$, pertencente ao sócio Nuno Miguel Figueiredo Pom-
bo; uma de 30 000 000$, pertencente ao sócio Fernando António
dos Reis Pombo; uma quota de 10 000 000$, pertencente à sócia
Reiko Holdings, Ltd.; uma quota de 10 000 000$, pertencente à
sócia Mabel Holdings, Ltd.; e outra de 10 000 000$, pertencente
ao sócio César Manuel Montenegro Fialho Pires.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10475354

MARTINS & GAMEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 890/600706; identificação de pessoa colectiva
n.º 501123644; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e
data da apresentação: 8/991019.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 19, averbamento n.º 1, apresentação n.º 8/991019.
Cessação de funções da gerente Maria da Conceição Henriques

Tomás, por ter renunciado, em 4 de Agosto de 1999.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08727180

CASA QUIOTO � ELECTRICIDADE E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 358/861119; identificação de pessoa colectiva
n.º 501748300; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 21/991019.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Quioto � Electricidade e
Iluminação, L.da, tem a sua sede na Rua de São José, 142-144, fre-
guesia de São José, em Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho e por grosso de
material eléctrico e de iluminação. Electrodomésticos e utensílios
eléctricos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988428

PUBLICAÇÕES PROJORNAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 658/751209; identificação de pessoa colectiva
n.º 500399387; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 20; número e
data da apresentação: 15/991015.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se Publicações Projornal, S. A., e
tem a sua sede na Rua do Marquês de Subserra, 10, freguesia de
São Mamede, concelho de Lisboa, podendo o conselho de admi-
nistração deslocá-la para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11322730

METALI � EQUIPAMENTOS METÁLICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 52 377/560702; identificação de pessoa colectiva n.º 500666954;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/991015.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 6/991015.
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, por

deliberação de 5 de Julho de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Pedro Manuel Neto

Geraldes Barba; João Paulo Neto Geraldes Barba; Isabel Maria
Neto Geraldes Barba de Castro Santos, divorciada, residente na Rua
das Amoreiras, 80, 12.º, esquerdo, Lisboa.

Conselho fiscal: presidente � José Luís Salgueiro dos Santos
Cruz, solteiro, maior, residente na Rua do Conselheiro Martins de
Carvalho, 1, 3.º, esquerdo, Lisboa; Raimundo Aleixo, Celestino
Rodrigues e Silvério Rodrigues, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, com sede na Rua de Domingos Sequeira, 27, 2.º, D, Lis-
boa; António Luís do Vale Hipólito, casado, residente no Largo de
José Vaz Monteiro, 2, 1.º, direito, Arruda dos Vinhos; suplente �
José Celestino Gomes Rodrigues, casado, residente na Rua de
Domingos Sequeira, 27, 2.º, D, Lisboa, revisor oficial de contas.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08715734

PALADARES DEPURADOS CHARCUTARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7547/981012; identificação de pessoa colectiva
n.º 504248200; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 9, 10 e 11/991018.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições
acima referidas.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 9/991018.
Cessação de funções da gerente Trindade de Jesus Gomes An-

tunes, por ter renunciado em 23 de Abril de 1999.
Inscrição n.º 4, apresentação n.º 10/991018.
Designação de gerente, por deliberação de 23 de Abril de 1999,

de António Joaquim Fernandes Gonçalves.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Paladares Depura-
dos Charcutaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel da Silva
Leal, 11, loja A, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho
de Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
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O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11322888

MARTOLI GEST � FORMAÇÃO, GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3807/941006; identificação de pessoa colectiva n.º 503276561;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 15/991025.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Martoli Gest � Formação, Gestão
e Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Avenida do 5 de Outubro,
204, 8.º, B, Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de Fátima.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo, conforme escrituração, é de 3 000 000$, e cor-
responde à soma das quotas seguintes: duas iguais do valor nominal
de 1 200 000$, uma de cada um dos sócios João Luís da Anunciação
Martins e José António Nunes da Silva Farinha; e uma do valor no-
minal de 600 000$, da sócia Elsa Cristina Soares Ribeiro Pires.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 07452667

MARTOLI GEST � FORMAÇÃO, GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3807/941006; identificação de pessoa colectiva
n.º 503276561; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 17; números e data das
apresentações: 14 e 16/991025.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição das inscrições
acima referidas:

Inscrição n.º 6, averbamento n.º 2, apresentação n.º 14/991025.
Cessação de funções do gerente José Manuel Ferreira Rodrigues,

por ter renunciado em 18 de Maio de 1999.
Inscrição n.º 9, averbamento n.º 1 of., apresentação n.º 14/

991025.
Cessação de funções do gerente Cesário Bernardino Buracas

Martins, por ter renunciado, em 18 de Maio de 1999.
Inscrição n.º 17, apresentação n.º 16/991025.
Nomeação como gerente, por deliberação de 20 de Maio de 1999,

de Elsa Cristina Soares Ribeiro Pires.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10081364

CRESDECOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8226/990623; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 19/991026.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 19/991026.
Cessação de função do gerente de António Jorge Martins Bara-

ta, por ter renunciado em 15 de Setembro de 1999.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495894

PNEURIO � CENTRO TÉCNICO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 745/760119; identificação de pessoa colectiva
n.º 500397759; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 4 e 5/990707.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 3, averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/990707.
Cessação de funções dos gerentes Hendrik Simon Kramer e

Maria Ivone Antunes Valério de Sousa Kramer, por terem renun-
ciado em 18 de Março de 1999.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 4.º e 7.º, que passam a ter seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 1 400 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 630 000$, outra de
70 000$ e outra de 350 000$, todas pertencentes ao sócio António
José Amorim Braizinha; e outra de 350 000$, pertencente ao só-
cio André Luís Baixa Figueiredo.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10959432

CERTITECNA � ENGENHEIROS CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 491/840522; identificação de pessoa colectiva
n.º 501449590; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/
991027.

Certifico que foi aumentado o capital de 23 000 000$ para
200 000 euros, tendo o contrato da sociedade em epígrafe, sido
modificado quanto aos artigos 2.º e 3.º, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de engenha-
ria de segurança, nos seguintes domínios:

a) Segurança industrial;
b) Segurança contra incêndios;
c) Segurança, higiene e saúde no trabalho;
d) Protecção do ambiente;
e) Segurança contra intrusão e roubo, com especial incidência nas

seguintes actividades: realização de análises de risco; realização de
auditorias e diagnósticos de segurança; realização de auditorias e
diagnósticos ambientais; estudos de impacte ambiental; elaboração
e implementação de planos de emergência; elaboração de notifica-
ções de segurança; preparação e desenvolvimento de processos de
licenciamento industrial; elaboração de manuais de segurança e am-
biente; prestação de serviços externos de segurança; higiene e saúde
no trabalho; avaliação quantificada de condições de trabalho (ruído,
contaminação química, iluminação); realização de inspecções técni-
cas, peritagens, exames e ensaios; desenvolvimento e comercializa-
ção de sistemas de informação aplicados à engenharia de seguran-
ça; consultoria, estudos e assistência técnica na área da engenharia
de segurança; edição e comercialização de documentação técnica na
área da engenharia de segurança; actividades científicas, de investi-
gação e normalização, relacionadas com a engenharia de segurança;
desenvolvimento de actividades no âmbito da formação profissional;
diagnósticos de necessidades; planeamento, concepção, organização
e execução de actividades formativas; acompanhamento e avaliação
de actividades formativas; produção e comercialização de suportes
pedagógicos/didácticos de apoio à formação; garantia da qualidade
de projectos de engenharia; certificação técnica de conformidade de
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projectos, produtos materiais, equipamentos, instalações procedimen-
tos e serviços; e apoios às empresas em processos de certificação.

3.º

O capital social é de 200 000 euros, está integralmente realiza-
do em dinheiro e outros valores conforme escrituração, e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 100 206 euros, do só-
cio Manuel Bouza Serrano; uma de 48 517 euros, do sócio Alfredo
de Jesus Espinha; uma de 48 517 euros, do sócio Alfredo Virgílio
Vitorino; e oito de 345 euros cada uma, uma de cada um dos só-
cios Pedro Martins da Silva, António Salvador Neves de Carvalho,
Jorge Martins Bettencourt, Manuel Gastão Nunes Bacelar de
Begonha, José Maria Palma Ruivo, José Vilar Filipe, Fernando
Manuel Palma Ruivo e José Corrêa Possidónio Roberto.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323787

CARNIHOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 60 616/850125; identificação de pessoa colectiva n.º 501492968;
inscrição n.º 9; número e data a apresentação: 5/991027.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 4.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de três quotas: duas iguais de
350 000$, pertencentes uma ao sócio Carlos Alberto Franco e ou-
tra à sócia Camila Clemente de Brito Franco; e uma de 300 000$,
pertencente ao sócio Júlio Ribeiro Cardoso.

7.º

A gerência, com ou sem remuneração conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence aos sócios Carlos Alberto Franco, Camila
Clemente de Brito Franco e Júlio Ribeiro Cardoso, já designados
gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois gerentes, para obri-
gar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332611

CTH � CENTRO TÉCNICO DE HARDWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4524/950710; identificação de pessoa colectiva
n.º 503457647; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentação. 12 e 13/991028.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 4, averbamento n.º 1, apresentação n.º 12/991028.
Cessação de funções dos gerentes José Cândido Alípio Godinho,

Maria Cristina Rodrigues Domingos Barata Alípio Godinho e José
António Barata Godinho, por terem renunciado, em 12 de Outubro
de 1999.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 3.º e 5.º e aditado o artigo 6.º, que passam a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em duas quotas: sendo uma do valor nomi-
nal de 750 000$, pertencente ao sócio Carlos Emanuel Gaspar da
Costa e Silva; e uma de 250 000$, pertencente ao sócio José An-
tónio Barata Godinho.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe ao sócio Carlos Emanuel
Gaspar da Costa e Silva que, desde já, fica nomeado gerente, fi-
cando a sociedade validamente com a sua assinatura.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante de 20 000 000$, mediante deliberação da assembleia geral.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323116

MARSIS II � TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4769/951026; identificação de pessoa colectiva n.º 503513253;
inscrição n.º 5, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 14, 15 e 16/991028.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 11.º e eliminado o artigo 14.º, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 11.º

A sociedade obriga-se:
a) Com a assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Com a assinatura conjunta de dois administradores;
c) Com a assinatura de um procurador nas condições e limites

estabelecidos na procuração.

Certifico ainda que, o texto que segue é a transcrição da inscri-
ção acima referida.

Inscrição n.º 4, averbamento n.º 1, apresentação: 15/991028.
Cessação de funções de todos os administradores, por terem re-

nunciado em 7 de Outubro de 1999.
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 16/991028.
Nomeação do conselho de administração, por deliberação de

28 de Setembro de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Rui Manuel Rodrigues de

Almeida Fonseca, casado, residente na rua de António Henriques, 303,
Santa Maria da Feira; José Manuel de Azevedo Neves, casado, resi-
dente na Rua da Liberdade, São João da Madeira; e Gil de Oliveira
Santos, casado, residente na Rua do Brasil, São João da Madeira.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332816

CREMILDA & LOUREIRO, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 516/730508; identificação de pessoa colectiva
n.º 500080160; inscrição n.º 4 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 1; números e data das apresentações: 7 e 6/990721.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 6/990721.
Cessação de funções do gerente António Fernandes Pereira, por

ter renunciado em 23 de Julho de 1998.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
que passou a unipessoal, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 4.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Cremilda & Loureiro, Sociedade
Unipessoal, L.da, com sede na Calçada dos Mestres, 88-A, fregue-
sia de Campolide, concelho de Lisboa.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 950 000$
e outra de 50 000$, pertencentes à sócia Cremilda de Jesus.
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4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, pertence à sócia Cremilda de Jesus, a qual é desde
já nomeada gerente, sendo suficiente a assinatura de um gerente
para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10474560

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA,
CITADINA, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 392/860814; identificação de pessoa colectiva n.º 501699180;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 29/991029.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 4, averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/991029.
Recondução da direcção para o biénio de 1999-2000.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495959

MUNDO ÀS RISCAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8594/991123; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/991123.

Certifico que entre:
1.ª Maria Gabriela Videira Cotrim Guedes de Melo, número de

identificação fiscal 191950696, casada com o quarto outorgante, no
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, residente na Rua do Se-
minário, 7, 3.º, frente, em Lisboa, titular do bilhete de identidade
n.º 8061345, de 30 de Setembro de 1994;

2.ª Mariana Fogaça do Canto e Castro, número de identificação
fiscal 114762902, casada com Pedro Miguel Gomes Cavaco Hen-
riques, no regime da separação de bens, natural da freguesia de São
Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Alameda
Roentgen, 6, 9.º, direito, em Lisboa, titular do bilhete de identida-
de n.º 7693799, de 8 de Setembro de 1998;

3.º Cristóvão de Faria Martins Valente Pereira, casado, natural da
freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, residente
na Rua do Presidente Willson, 4, 4.º, direito, em Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 7331405, de 9 de Setembro de 1998, que
outorga na qualidade de procurador de Rita Isabel Alves Miguel
Aires Martins, número de identificação fiscal 201612674, casada
com o quinto outorgante, no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de Lis-
boa, residente na Rua do Professor Francisco Gentil, 27, 3.º, direi-
to, em Lisboa, conforme procuração, que arquivo;

4.º Luís Miguel Mota Guedes de Melo, natural da freguesia de
Bonfim, concelho do Porto, casado com a primeira outorgante e
com ela residente, titular do bilhete de identidade n.º 8105332, de
30 de Setembro de 1994; e

5.º Pedro Fernando e Mota Guedes de Melo, natural da referida
freguesia de Bonfim, casado com a mandante do terceiro outorgante
e com ela residente, titular do bilhete de identidade n.º 7818201,
de 4 de Setembro de 1996.

Foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

CAPÍTULO I
Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Mundo às Riscas � Actividades
Decorativas, L.da

ARTIGO 2.º

Sede social

A sede da sociedade é na Rua de Portugal Durão, 16, freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, podendo ser li-
vremente transferida nos termos da lei por decisão da gerência,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Delegações, filiais ou agências

A gerência poderá criar dentro ou fora do país as delegações, fi-
liais, sucursais, agências ou qualquer outra forma de representação
que julgue conveniente.

ARTIGO 4.º

Objecto social

O objecto da sociedade será a produção, realização, confecção,
comercialização, compra, venda, troca, intermediação, promoção,
representação, importação, exportação ou restauro de: quadros, es-
pelhos, móveis, têxteis para o lar, objectos decorativos, tapetes,
tapeçarias, carpetes, utensílios domésticos, de cozinha e casa de
banho, azulejos, artesanato, cerâmicas, louças, vidros, brinquedos,
candeeiros, flores naturais e artificiais, objectos artísticos, de arte
e antiguidades bem como outros objectos afins directa ou indirecta-
mente relacionados com actividades artísticas e decorativas. Reali-
zação e promoção de eventos relacionados com os produtos men-
cionados, bem como a divulgação e realização de publicidade em
quaisquer meios de comunicação e em quaisquer locais, relativamente
àqueles produtos, tal ainda como a realização de projectos de arqui-
tectura, decoração de interiores e exteriores, consultoria e assessoria
de decoração e aconselhamento técnico, directamente relacionado e
prestação de serviços de restauração em locais onde também prati-
que a restante actividade resultante do seu objecto.

CAPÍTULO II
Capital e quotas

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5274 eu-
ros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de 1758 euros,
da sócia Maria Gabriela Videira Cotim Guedes de Melo (bem próprio);
uma de 1758 euros, da sócia Mariana Fogaça do Canto e Castro; e
outra de 1758 euros, da sócia Rita Isabel Alves Miguel Aires Martins
(bem próprio).

ARTIGO 6.º

Participação noutras sociedades

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações no capi-
tal social de outras sociedades mesmo com objecto diferente do
referido no artigo 4.º, em sociedades reguladas por leis especiais e
em sociedades de responsabilidade limitada, bem como associar-se
com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupa-
mentos complementares de empresas, novas sociedades, consórcios
e associações em participação.

2 � Compete à gerência propor aos sócios as participações referi-
das no número anterior, devendo estas ser aprovadas por maioria sim-
ples em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Prestações suplementares

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital a
todos os sócios, até ao limite máximo de 20 000 euros, quando tal
for deliberado por maioria do capital social, ou no termos do dis-
posto no n.º 3 do artigo 11.º, destes estatutos.

2 � Os sócios poderão, igualmente, proceder a suprimentos nas
condições deliberadas por maioria em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Administração e gerência

ARTIGO 8.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade será confiada aos gerentes, nomea-
dos em assembleia geral, pelos votos dos sócios que representem a
maioria do capital social.
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2 � A gerência da sociedade pode ser, ou não, remunerada, de
acordo com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se mediante a intervenção de um gerente,
salvo nos actos e contratos de valor superior a 4990 euros, ou de
que derive da sociedade perante terceiros por um período de tem-
po superior a dois anos, para os quais é necessária a intervenção
de três gerentes.

CAPÍTULO IV

Transmissão e amortização de quotas

ARTIGO 10.º

Divisão e cessão de quotas

1 � A divisão e transmissão de quotas entre os sócios, ou destes
para filhos e cônjuges, designadamente por sucessão, é livre, mas
para outras pessoas depende do prévio e expresso consentimento da
sociedade por deliberação unânime dos sócios, que observados os
inerentes requisitos legais, gozarão de direito de preferência.

2 � Se mais de um sócio pretender preferir, será a quota divi-
dida pelos preferentes na proporção das quotas de que forem à data,
titulares.

3 � Para efeitos do exercício do direito de preferência, o sócio
pretender alienar na sua quota, prevenirá a sociedade com a ante-
cedência mínima de 15 dias, por carta registada com aviso de re-
cepção, de onde conste o nome do proposto adquirente, bem como
as condições de cessão.

4 � Em qualquer caso de transmissão onerosa ou gratuita a ter-
ceiros que não sejam filhos ou cônjuges do transmitente, será ain-
da imprescindível o consentimento da sociedade, que ficará com
direito de amortizar a quota no caso de lhe interessar o ingresso
dos adquirentes indigitados, sendo a amortização feita pelo valor
resultante do último balanço acrescido de quaisquer fundos de re-
servas livres existentes.

ARTIGO 11.º

Amortização das quotas

1 � A sociedade, no caso de não haver oposição por parte dos
sócios ou desde que transmite em julgado decisão definitiva que
julgue subsistente tais actos, poderá ainda amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Arrolamento, arresto ou outra providência cautelar;
b) Penhora;
c) Outra qualquer forma de apreensão da respectiva quota;
d) Alienação de quotas, por parte dos sócios, com violação do

disposto no artigo 10.º, deste contrato;
e) Prática, por parte do sócio, de qualquer acto que viole o dis-

posto no contrato de sociedade;
f) Acordo com o respectivo titular;
g) Morte de sócio a quem não sucedam herdeiros filhos ou cônjuges;
h) Partilha em que a quota for adjudicada a quem não seja sócio;
i) Interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
j) Exoneração ou exclusão de um sócio.
2 � Salvo o disposto em norma imperativa, o valor da amorti-

zação será sempre determinado nos termos do n.º 4 do artigo 10.º,
e o preço da amortização será pago no prazo de dois anos e meio
a contar da deliberação social que a vote, sendo pago em quatro
prestações semestrais iguais, vencendo as importâncias em dívida
a taxa de juro supletiva, podendo, porém, a assembleia geral deli-
berar outra forma de amortização.

3 � Para proceder à amortização de quotas ou para aquisição
de quotas próprias da sociedade, pode esta, por maioria absoluta,
deliberar que haja prestações suplementares de capital, de acordo
com o disposto no n.º 1 do artigo 7.º e até ao limite do valor das
amortizações ou aquisições, desde que tal seja necessário ou con-
veniente.

CAPÍTULO V

Das assembleias gerais

ARTIGO 12.º

Convocação

Sem prejuízo do disposto em contrário por legislação especial,
as assembleias gerais serão convocadas, por qualquer dos gerentes,

por carta registada com aviso de recepção dirigida aos sócios com
a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 13.º

Representação em deliberação de sócios

O sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa devi-
damente mandatado para o efeito através da necessária procuração,
desde que o presidente da mesa da assembleia geral tenha sido
informado por escrito do facto antes do início da referida assem-
bleia.

CAPÍTULO VI

Disposições transitórias

1 � São nomeadas desde já como gerentes as sócias Maria
Gabriela Videira Cotrim Guedes de Melo, Mariana Fogaça do
Canto e Castro e Rita Isabel Alves Miguel Aires Martins.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11988592

CHURRASQUEIRA, SNACK-BAR, A GRALHA DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6689/971217; identificação de pessoa colectiva
n.º 504354410; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 13 e 14/991022.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 13/991022.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Alberto Almeida Pin-

to e Paulo Augusto Ferreira Lopes, por terem renunciado em 16 de
Agosto de 1999.

Mais certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 1 000 000$ cada
uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Bento João Mousinho
Rosado e Adelino Antunes Tavares Correia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, Ben-
to João Mousinho Rosado e Adelino Antunes Tavares Correia,
desde já nomeados gerentes e ao não sócio Joaquim Inácio Simões,
casado, residente na Calçada do Tojal, 19, 2.º, frente, em Lisboa,
também desde já nomeado gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois geren-
tes, sendo sempre obrigatória a do gerente Adelino Antunes Tava-
res Correia.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10472991

MONTAGÁS � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
E MONTAGENS DE GÁS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1020/891031; identificação de pessoa colectiva
n.º 502414847; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 24/990816.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 3, apresentação n.º 23/990816.
Cessação de funções do membro do conselho fiscal José Maria

Alves Mateus, por ter falecido em 4 de Dezembro de 1998.
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Inscrição n.º 16, apresentação n.º 24/990816.
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, por

deliberação de 14 de Junho de 1999 para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Dieter Wilhelm Frank;

Rui António Lima Quintas; Lothar Raoul Somborn; Alberto Quin-
tas Mendes; Ivo Jorge de Almeida dos Santos Pinho, casado, resi-
dente na Rua de D. Maria Conceição Botelho, Quinta da Alagoa,
16, Carcavelos, Parede.

Conselho fiscal: presidente � Augusto Grilo Santinho; Manuel
Guimarães da Fonseca Nogueira; patrícia Büechel Marques dos
Reis; e Carlos Alberto Antunes de Abreu, casado, residente na Rua
do Coronel Santos Pedroso, 15, Lisboa, revisor oficial de contas;
suplente � João Amaro Santos Cipriano, casado, residente na
morada anterior, revisor oficial de contas.

O administrador Rui António Lima Quintas, é casado e residente
na Rua do Padre José António Campos, 15, 1.º, Póvoa de Varzim.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10091068

MELLO CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 781/890901; identificação de pessoa colectiva
n.º 502212250; número e data da apresentação: 3951/990702

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à pres-
tação de contas do exercício de 1998.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988452

MELLO CRÉDITO � SOCIEDADE FINANCEIRA
PARA AQUISIÇÕES A CRÉDITO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 781/890901; identificação de pessoa colectiva
n.º 502212250; inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 17/990125.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 17/990125.
Emissão de 800 000 obrigações, do valor nominal de 1000$ cada

uma, por subscrição particular, no montante de 800 000 000$, de-
nominada «Obrigações Perpétuas Subordinadas Melo Crédito/98».

Data da deliberação: 4 de Novembro de 1998.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988444

PACERBEL � FÁBRICA DE PASTÉIS DE CERVEJA
DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 985/790726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500879273; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 14/990708.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 13, apresentação n.º 14/990708.
Nomeação como gerentes por deliberação de 25 de Março de

1999, de Rogério Rodrigues Pereira, casado, residente na Rua da
Bica Duarte Belo, 50, 3.º, esquerdo, Lisboa; Maria Celeste Antu-
nes da Costa, residente na Estrada Vale de Milhaços, 238, Vale de
Milhaços, Corroios; e Benvinda Leitão de Sousa Esteves, residen-
te na Rua de Freitas Branco, 24, 1.º, esquerdo, Lisboa.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10958517

PACERBEL � FÁBRICA DE PASTÉIS DE CERVEJA
DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 985/790726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500879273; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8; número e
data da apresentação: 8/991028.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 8, averbamento n.º 2, apresentação n.º 8/991028.
Cessação de funções dos gerentes José da Silva Martins e Jorge

Sousa Rodrigues, por terem renunciado em 25 de Março de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332727

MATUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS DA MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 469/670131; identificação de pessoa colectiva
n.º 500188645; inscrição n.º 13; número e data da apresenta-
ção: 30/991028.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 13, apresentação n.º 30/991028.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 8 de Outubro de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � Fernanda Pires da Sil-

va, viúva, residente no Parque da Gandarinha, 10, Cascais; João
Paulo Teotónio Pereira, casado, residente na Rua dos Loureiros,
torre 133, Cascais; Abel Saturnino da Silva de Moura Pinheiro,
casado, residente na Rua do Prior, 1, 2.º, Lisboa; Jorge Fausto de
Vasconcelos e Sousa de Figueiredo, casado, residente na Avenida
do General Carmona, 2, Estoril; e, Orlando Morazzo, casado, re-
sidente na Quinta das Lavadeiras, 8, 1.º, E, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Armando do Carmo Gonçalves, casado,
residente na Avenida dos Bombeiros Voluntários, 40, 5.º, D, Al-
gés, Miraflores, Lisboa, revisor oficial de contas; suplente � Amá-
vel Sílvio da Costa, casado, residente na Cidade de Cadiz, 21, 7.º,
esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495690

MULTILABOR II � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7937/9903019; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 18 e 19/991028.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 18/991028.
Cessação de funções dos gerentes António Sousa Ribeiro da Cruz

e João Pedro Carepa Mendonça Santos, por terem renunciado, em
30 de Julho de 1999.

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 19/991028.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 13 de Outubro de

1999, de: Eduardo Antunes Duarte, casado, residente na Rua Vin-
te e Oito, 5, Bairro da Encarnação, Lisboa; e Aleixo Gonçalves
Fialho, casado, residente na Rua de José Régio, 16, Vale de
Milhaços, Corroios.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332824

CASUS � ARQUITECTURA E ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1507/810819; identificação de pessoa colectiva
n.º 501191941; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 22/991028.
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Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 22/991028.
Cessação de funções do gerente Analidio Ganhão de Oliveira

Dimas, por ter renunciado em 30 de Setembro de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082867

CONSULPARTNER � CONSULTORES DE GESTÃO,
MARKETING E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8383/990830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407392; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
990830.

Certifico que entre António Guilherme Palhinha d�Oliveira Mar-
tins, número de identificação fiscal 113522142, divorciado, natu-
ral da freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa, residente na
Rua do Professor Sousa da Câmara, 136, 4.º, direito, em Lisboa,
titular do bilhete de identidade n.º 1308151, de 26 de Julho de
1995; e, Diogo Maria Tavares d�Oliveira Martins, número de iden-
tificação fiscal 211683400, solteiro, maior, natural da freguesia de
São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente com o anteri-
or, titular do bilhete de identidade n.º 10020296, de 6 de Maio de
1996, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSULPARTNER � Consulto-
res de Gestão, Marketing e Formação, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria de gestão, marketing
e formação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Sousa da Câma-
ra, 136, 4.º, direito, freguesia de Campolide, concelho de Lisboa, sem
prejuízo de a gerência, a poder deslocar dentro do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe, bem como criar filiais e delegações.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e está representado por duas quotas: uma de
7500 euros, do sócio António Guilherme Palhinha d�Oliveira Mar-
tins; e outra de 2500 euros, do sócio Diogo Maria Tavares
d�Oliveira Martins.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo sócio António
Guilherme Palhinha d�Oliveira Martins, desde já designado gerente.

2 � A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção do gerente nomeado.

3 � A remuneração do gerente será estabelecida em assembleia geral.
4 � Em ampliação dos poderes da gerência, o gerente poderá

tomar de arrendamento e trespassar quaisquer locais, e bem assim
adquirir e vender de bens de equipamento.

ARTIGO 7.º

A cessão total ou parcial de quotas, bem como as consequentes
divisões, são livremente permitidas entre os sócios, porém, a favor
dos familiares dos sócios ou de pessoas estranhas, depende do con-
sentimento da sociedade, a quem caberá o direito de preferência em
primeiro lugar, e aos sócios não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos
seguintes:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrestada, penhorada, incluída em

massa falida ou insolvente, ou ainda sujeita a qualquer providên-
cia judicial;

c) Se, em caso de partilha por divórcio ou separação judicial, a
quota deixar de pertencer ao sócio;

d) Em caso de violação ao estipulado no artigo 7.º deste artigo;
2 � A contrapartida é, no caso da alínea b) a que resultar do

último balanço aprovado, e no caso das alíneas c) e d) o valor
nominal da quota a amortizar.

3 � Ao deliberar a amortização, o que deverá no prazo de
60 dias subsequentes ao respectivo evento, a assembleia poderá
deliberar que a quota amortizada fique como tal no balanço, neste
caso, pode em deliberação posterior, criar novas quotas em vez da
amortizada, destinando as mesmas a serem alienadas aos sócios ou
a estranhos.

4 � O valor da quota a amortizar será pago em oito prestações
trimestrais, sucessivas e iguais, a primeira das quais terá o seu
vencimento três meses depois da fixação desse valor.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não prescreva outros
prazos e formalidades especiais, serão convocadas por carta regis-
tada com aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa me-
diante procuração ou simples carta, identificando o mandatário e
especificando a reunião a que se destina.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10455710

MANGA UM � FATOS E CAMISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5772/961211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503776319; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 17 e 19/991105.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/991105.
Cessação de funções da gerente Maria Luísa Camello Azancot,

por ter renunciado em 18 de Outubro de 1999.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para 5000 eu-
ros, tendo em consequência sido alterados os artigos 3.º, 4.º (adita-
do o § único) e 6.º e eliminados os artigos 13.º e 14.º, que passam a
ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Bernardo de Sousa e Holstein Guedes e Isabel Maria Loureiro de
Sousa Correia.

ARTIGO 4.º

§ único. A deliberação de quaisquer prestações suplementares de
capital carece de deliberação unânime dos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura de qualquer dos gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais procuradores, no limite dos

poderes que lhe forem conferidos pela sociedade.

Certifico ainda que foram designados gerentes ambos os sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11333057

MANGA UM � FATOS E CAMISAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5772/961211; identificação de pessoa colectiva
n.º 503776319; número e data da apresentação: 3969/990702.
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Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à pres-
tação de contas do exercício de 1998.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11989688

COMPTRADING � COMPANHIA DE COMÉRCIO
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 523/870413; identificação de pessoa colectiva n.º 501801277;
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 1/991014.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 22, apresentação n.º 1/991014.
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal, por

deliberação de 25 de Março de 1999, para o quadriénio de
1999-2002:

Conselho de administração: presidente � COMPTA � SGPS �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A., que nomeou para
exercer o cargo em nome próprio, António Arnaldo Rodrigues de
Sousa; COMPTRIS � Companhia Portuguesa de Capital de
Risco, S. A., que nomeou para exercer o cargo em nome próprio,
Ana Mafalda Bussaco Pereira de Magalhães Assunção, solteira,
maior, residente na Rua de Duarte Pacheco Pereira, 37, Lisboa; e,
Fernando Laja, casada, residente na Avenida de Alfredo da Silva,
34, 7.º, direito, Barreiro.

Conselho fiscal: presidente � José António de Azevedo Caste-
lo; Martins da Cruz e Henriques de Almeida, residente na Avenida
de Afonso Costa, lote 3, 9.º, direito, Lisboa; Manuel Adélio da
Cunha Vale Caldeira Gomes; suplente � Júlio José Vasques Se-
gurado, casado, residente na Alameda das Linhas de Torres, 229,
1.º, E, Lisboa, revisor oficial de contas.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988410

PALME II � COMERCIALIZAÇÃO DE CARTÕES
DE DESCONTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4156/950223; identificação de pessoa colectiva
n.º 503364908; número e data da apresentação: 4170/990707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08910790

MULTIRESTA � INVESTIMENTOS E GESTÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3912/941117; identificação de pessoa colectiva
n.º 503299065; inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 71/990429.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à pres-
tação de contas do exercício de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10959734

PANATLÂNTICA HOLDING � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 682/910605; identificação de pessoa colectiva

n.º 502573120; inscrição n.º 17; número e data da apresenta-
ção: 4/990506.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à pres-
tação de contas do exercício de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08911975

MIB � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6292/970624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503918377; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 24/990823.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto à totalidade do pacto por transformação em sociedade por
quotas, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MIB. � Equipamentos e Ser-
viços Informáticos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de
António Janeiro, 6, freguesia de São Francisco Xavier.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social da sociedade é a importação, exportação e co-
mercialização de equipamentos e serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens sociais, é de 6 000 000$, e corresponde à soma das
quotas de duas quotas: uma, de 5 970 000$, do sócio Carlos Sal-
danha Santos Carvalho; e outra de 30 000$, da sócia Maria Rita
Appleton Temudo Jardim Palma.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao dobro do capital social, desde que a delibe-
ração seja tomada por uma maioria qualificada de dois terços, sendo
a obrigação de cada sócio proporcional à sua quota.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo, será exercida por um conselho de gerên-
cia constituído de um a três gerentes, sem remuneração.

2 � A assembleia geral poderá nomear não sócios para geren-
tes da sociedade.

3 � Fica desde já nomeado gerente executivo da sociedade o
sócio Carlos Saldanha Santos Carvalho.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos é necessário:

1 � Ou a assinatura do gerente executivo.
2 � Ou a assinatura conjunta de dois gerentes.
3 � Ou a assinatura de um procurador, mas limitado aos pode-

res que lhe forem conferidos expressamente na procuração.

ARTIGO 6.º

Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos es-
tranhos aos negócios sociais, que terão nulos e de nenhum valor
relativamente à sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estranhos
depende do consentimento da sociedade e os sócios não cedentes
têm preferência.

ARTIGO 8.º

O sócio que queira transmitir a sua quota, no todo ou em parte,
deve comunicar à sociedade as condições de transmissão em carta
registada enviada com a antecedência não inferior a 30 dias.
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ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações como só-
cia em sociedade comerciais, cujo objecto diferente do exercício
dela e bem assim em sociedades reguladas por leis especiais e em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 10.º

Qualquer sócio pode fazer-se representar nas assembleias gerais
pelo cônjuge, advogado ou solicitador, bastando para prova dessa
representação, uma simples carta por ele dirigida à sociedade, in-
dicando os poderes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10460551

CINCO MIL E OITENTA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7646/981118; identificação de pessoa colectiva
n.º 504278444; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 42/991013.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 42/991013.
Cessação de funções do gerente João Barata da Silva Barão, por

ter renunciado em 22 de Julho de 1999.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320702

MAJM � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1425/900222; identificação de pessoa colectiva
n.º 502298740; número e data da apresentação n.º 4124/990707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12792357

MANUEL MESTRE � COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO
DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 897/870603; identificação de pessoa colectiva
n.º 501839682; número e data da apresentação: 4152/990707.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12792365

CAFETARIA E PASTELARIA CÉULENA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4051/950118; identificação de pessoa colectiva
n.º 503336017; número e data da apresentação: 3986/990705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08389764

CAMIONAGEM ROSA D�OURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 581/550927; identificação de pessoa colectiva
n.º 500051534; número e data da apresentação: 3989/990705.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08910677

MENDES DAS NEVES � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5498/960819; identificação de pessoa colectiva
n.º 503707198; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 23/991022.

Certifico que, o capital social de 20 000 000$ foi aumentado para
50 000 000$, tendo sido alterados os artigos 2.º e 3.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em investimentos imobiliários, construção,
promoção e gestão imobiliária, bem como prestação de serviços co-
nexos. Compra e Venda de propriedades, edifícios ou parte deles
construídos ou a construir e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
25 000 000$, pertencentes uma de cada um dos sócios Alberto
Mendes das Neves e Maria Pereira Dias.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323841

CENTRO MÉDICO RENASCIMENTO � MEDICINA
E CIRURGIA ESTÉTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4422/950601; identificação de pessoa colectiva
n.º 503439339; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2; número e
data da apresentação: 15/990803.

Certifico que o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 2, averbamento n.º 1 of., apresentação n.º 15/
990803.

Cessação de funções do gerente Gerardo Manuel Ordiales
Benayas, por ter renunciado, em 14 de Maio de 1999.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10448535

PERFUMARIA TALISMÃ, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 381/890214; identificação de pessoa colectiva n.º 502106700;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 20/991022.

Certifico que, o capital social de 400 000$ foi aumentado para
1 100 000$, tendo sido transformada em sociedade unipessoal, e
alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 6.º e eliminados os artigos 7.º,
8.º e 9.º, que passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Perfumaria Talismã, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Alcântara, 47, B, freguesia de Alcân-
tara, concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20003890-(84)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 00$, encontra-se totalmente realiza-
do em dinheiro e corresponde a uma quota do valor nominal de
1 100 000$, pertencente à sócia única Maria Esmeralda Soares
Antunes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo da única sócia, desde já
nomeada gerente, dispensada de caução, com ou sem remuneração,
podendo a assembleia geral, a qualquer altura, deliberar a nomea-
ção de outro gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura da única gerente.

ARTIGO 5.º

A gerência não pode obrigar a sociedade em actos e contratos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

Fica desde já autorizada a sócia a realizar negócios jurídicos com
a sociedade devendo estes, sempre, servir à prossecução do objecto
da sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10772235

CAFÉ E PASTELARIA TIROLESA DE SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 577/6550923; identificação de pessoa colectiva
n.º 500544948; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição
n.º 7; números e data das apresentações: 4 e 5/991020.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 5, averbamento n.º 1, apresentação n.º 4/991020.
Cessação de funções do gerente José Rodrigues Yañez, por ter

renunciado, em 4 de Agosto de 1999.

Certifico que, o capital social de 800 000$ foi aumentado para
5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, que passa a ter a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 1995,19 euros e outra do valor nominal de
500,81 euros, ambas pertencentes ao sócio Feliciano Rodriguez
Yañez; e uma quota do valor nominal de 2500 euros, pertencente
à sócia Florinda Veloso Alvarez.

Certifico ainda que foi designada gerente Florinda Veloso
Alvarez.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323108

CONTEPARQUE � PARQUEAMENTO, MOVIMENTO
E REPARAÇÃO DE CONTENTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7924/990318; inscrições n.os 2 e 3; números e data das
apresentações: 14 e 15/991020.

Certifico que, o capital social de 5000 euros foi aumentado para
52 500 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º n.º 1, que passa a ter
a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
52 500 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-

lor nominal de 26 250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 3, apresentação n.º 15/991020.
Nomeação como gerente por deliberação de 26 de Março de

1999, de João Carlos Rodrigues Coroa Carajote, casado, residente
na Rua do Cruzado Osberno, lote 2, 1.º, F, Lisboa.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495789

CNMT, COMPANHIA NACIONAL DE MOVIMENTAÇÃO
DE TERRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8596/991123; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 26/991123.

Certifico que entre Ricardo Nuno Barata de Melo Cabrita, João
Luís Mugeiro Cunha, Paulo Omar Silva Rocha Júnior e Ivo Ma-
nuel Loreti Ferreira, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CNMT, Companhia Nacional
de Movimentação de Terras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada das Lages, lote 21,
13.º, D, freguesia de São João, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na movimentação de terras, ter-
raplanagens, construção civil, laboratório de geotécnica e betões.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas de
1250 euros cada uma, uma de cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capital
social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de quatro 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 sócio depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
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c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja
sócio;

f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a amortizada figure no balan-

ço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, desti-
nadas 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.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11988606

MACORELI � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E REVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 146/640810; identificação de pessoa colectiva
n.º 500174466; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 5/991021.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 21, apresentação n.º 5/991021.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 30 de Agosto de 1999, para o triénio de 1999-2001:
Conselho de administração: presidente � José Manuel da Silva

Gomes, casado, residente na Rua da Constituição, 2323, 5.º, direi-
to, Porto; João de Oliveira Nunes, casado, residente na Rua da Re-
sistência, 9, Vale de Milhaços, Corroios; e, Eduardo da Silva Perei-
ra Leite, casado, residente na Rua de Maria Veleda, 2, 7.º, D, Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Ledo, Morgado & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede no Bom Sucesso
Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º, Porto; suplente �
Jorge Manuel Felizes Morgado, casado, residente na Rua de Al-
fredo Keel, 273, 6.º, esquerdo, Porto, revisor oficial de contas.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10157964

PT � MULTIMÉDIA � SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
E MULTIMÉDIA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8357/990816; identificação de pessoa colectiva
n.º 504453513; inscrições n.os 5 e 6; números e data das
apresentações: 15 e 17/991021.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 15/991021.
Nomeação do secretário da sociedade, suplente, por deliberação

de 1 de Setembro de 1999, para o triénio em curso de 1999-2001:
Fernando Américo Ventura, casado, residente no Aldeamento

São Gião, lote 56, Vale de São Gião, Malveira.
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 17/991021.
Nomeação de membros do conselho de administração, por deli-

beração de 14 de Setembro de 1999, para o triénio em curso de
1999-2001:

Zeinal Abedin Mahomed Bava, casado, na Rua de Fernando
Namora, 34, 9.º, direito, Lisboa; Luís Filipe de Medeiros Cravo

Ribeiro, casado, residente na Rua do Padre Américo, 4, 6.º, E,
Lisboa.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10081291

PREDIAL TURISMO, SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8595/991123; identificação de pessoa colectiva
n.º 503037486; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 17/991123.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sede social é no Largo do Leão, 12, Centro Comercial Leo,
loja 14, freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, ficando a
gerência autorizada a transferi-la para outro local, dentro do mes-
mo concelho, ou concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir
em território nacional ou estrangeiro, agências, filiais, delegações
ou quaisquer outras formas de representação da sociedade.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11330015

COMPANHIA DE REORGANIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE IMÓVEIS, CRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7258/980609; identificação de pessoa colectiva
n.º 504188860; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 17/99102.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida:

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 17/991022.
Cessação de funções da gerente Maria Clara Martins Lopes, por

ter renunciado, em 19 de Maio de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323809

PNI � PERSPECTIVA DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6796/980126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504066951; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 15 e 16/991022.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação: 15/991022.
Cessação de funções do administrador Júlio Luís Santos Ferreira,

por ter renunciado, em 27 de Julho de 1999.
Inscrição n.º 2, apresentação n.º 16/991022.
Apresentação n.º 16/991022.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação, em 1 de Setembro de 1999:
Ademar de Seabra Baptista, casado, residente no Coração de

Jesus, Viseu.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323795

PORTUGÁLIA � REFEIÇÕES RÁPIDAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3562/940617; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503231932; inscrições nos 9 e 10 e averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 8; números e datas das apresentações: 57 e 58/
990525 e 24/991022.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva, o texto da acta
da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à pres-
tação de contas do exercício de 1998.

Mais certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscri-
ção acima referida.

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 58/990525.
Nomeação de membros do conselho fiscal, por deliberação de

25 de Março de 1999, para o quadriénio em curso, de 1998-2001:
Francisco Crespo Margalho, casado, residente na Rua de

Mouzinho da Silveira, lote 3, 4.º, Queijas, Linda-a-Velha; e, Luís
Manuel de Carvalho Barbosa Paiva, casado, residente na Rua das
Praças, 9, 2.º, Lisboa, revisor oficial de contas.

Inscrição n.º 8, averbamento n.º 1, apresentação n.º 24/991022.
Cessação de funções dos membros do conselho fiscal de Miguel

Gomes de Carvalho Martins, por ter renunciado, em 25 de Feve-
reiro de 1999 e de Fernando Afonso Tavares, por ter falecido, em
18 de Setembro de 1998.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08922055

MAQARTE � ATELIER DE MAQUETAS
DE ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1731/920601; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 20/991022.

Certifico que, o texto que segue é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação n.º 20/991022.
Cessação de funções do gerente José Frias de Matos, por ter

renunciado, em 26 de Março de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323825

COMPORTEL � SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO
E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 123/841004; identificação de pessoa colectiva
n.º 501497838; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 24/990706.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 24 de Novembro de 1998.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988436

PUBLITÊVE � PUBLICIDADE E TÉCNICA DE VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 981/710303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500224650; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/990709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade em epígrafe.

Data da aprovação das contas: 22 de Julho de 1998.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10958371

CEGICOL � CENTRO DE GESTÃO, INFORMÁTICA,
CONTABILIDADE E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2008/921007; identificação de pessoa colectiva
n.º 501561960; número e data da apresentação: 4349/990712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12792985

CHELEME � GESTÃO DE EMPRESAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 245/800321; identificação de pessoa colectiva n.º 500944091;
número e data da apresentação: 4304/990712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08853916

PROLINO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5123/960322; identificação de pessoa colectiva
n.º 503618659; número e data da apresentação: 4315/990712.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 07685157

C. A. C. O. � CENTRO DE CARTOGRAFIA E CÓPIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4187/950308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503373486; entrada: 4322/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 08728852

MARIA TEIXEIRA & ISABEL GABRIELA � ARTIGOS
DE PAPELARIA E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6644/971202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504023560; entrada: 4329/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 08728801

Q. DATA � EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5549/960917; identificação de pessoa colectiva
n.º 503726559; entrada: 4346/990712.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 08728925

MADEIRA & SEIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 153/881114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502064137; entrada: 4338/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 08728712

MICROSISTEMAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO
E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 060/820622; identificação de pessoa colectiva
n.º 501270604; entrada: 4344/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12792993

COLME � INSTALAÇÕES PARA COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS
E REPARAÇÕES MECÂNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 35 962; identificação de pessoa colectiva n.º 500066752;
entrada: 4272/990709.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10812873

MAIS & MAIS � DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6492/970930; identificação de pessoa colectiva
n.º 503977373; entrada: 4343/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10534830

CEO � CENTRO DE ESTUDOS E ORGANIZAÇÃO
DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 810/700108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500061343; entrada: 4311/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10605070

CGM � CLÍNICA MÉDICO CIRÚRGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1477/900720; identificação de pessoa colectiva
n.º 502386312; entrada: 4317/990712.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, do ano de 1998.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10425560

CAMPING GAZ INTERNATIONAL (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 209/841026; identificação de pessoa colectiva
n.º 501460497; averbamento n.º 6 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 19; números e data das apresentações: 19 e 20/991108.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 6 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 19/
991108. � Cessação de funções do gerente, Octávio Augusto
Andrade Neves, por ter renunciado, em 20 de Outubro de 1999.

Inscrição n.º 19 à apresentação n.º 20/991108. � Nomeação
como gerente, por deliberação de 20 de Outubro de 1999, de Marc
Robert Jean Luc de Bruyn, casado Ronda de Sobradiel, 14,
Sobradiel, 28043 Madrid, Espanha.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10081690

CARLOS LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 435/670117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500448752; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 18/991103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.1, apresentação n.º 18/
991103. � Cessação de funções do gerente, Carlos Lourenço, por
ter renunciado, em 27 de Setembro de 1999.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 11333200

MCV + S � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5828/961230; identificação de pessoa colectiva
n.º 503793787; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
990830.

Certifico que o capital social de 6 000 000$, foi aumentado para
20 000 000$, tendo sido alterado os artigos 2.º e 3.º, que passaram
a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de importação, expor-
tação e comercialização de produtos alimentares e representações,
indústria hoteleira e participação no capital social de outras empre-
sas, ainda que, com objecto diferente.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da respectiva escrituração é de
20 000 000$ e acha-se dividido em quatro quotas, três iguais, do
valor nominal de 4 000 000$, uma de cada um dos sócios, Paulo
Rui Serrano Calado, Vítor José dos Santos Gomes e José Manuel
Carvalho dos Santos e uma do valor nominal de 8 000 000$, de
sócia SOCARMERC � Sociedade de Carnes do Mercado de
Arroios, L.da
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O texto actualizado do contrato, foi depositado, na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10472908

MCV + S � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5828/961230; identificação de pessoa colectiva
n.º 503793787; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/991104.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/
991104. � Cessação de funções dos gerentes, Vítor José dos San-
tos Gomes e João Guilherme Guimarães Nunes, por terem renun-
ciado, em 22 de Setembro de 1999.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 2/991104. � Nomeação de
gerentes, por deliberação de 22 de Setembro de 1999, José Manuel
Carvalho dos Santos e Maria de Fátima Batista Abranches Costa,
solteira, maior, Rua Cidade Cardiff, 46, rés-do-chão, Lisboa.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10495991

CONSULPARTNER � PESQUISA DE EXECUTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8383/990830; identificação de pessoa colectiva
n.º 504407392; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 39/991105.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 4.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSULPARTNER � Pesquisa de
Executivos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de recursos humanos,
pesquisa de executivos, head hunting.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 25 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e está representado por duas quotas: uma de
18 750 euros, do sócio António Guilherme Palhinha D�Oliveira
Martins e outra de 6 250 euros, do sócio Diogo Maria Tavares
D�Oliveira Martins.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10486593

POGIC � PROJECTOS, ORGANIZAÇÃO, GESTÃO
INFORMÁTICA E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1422/920213; identificação de pessoa colectiva
n.º 502713364; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/
991103.

Certifico, que o capital social de 1 500 000$, foi aumentado para
30 000 euros, tendo sido alterado os artigos 3.º e 5.º, n.os 1, 2 e 3, e
feita designação de gerente, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 30 000 euros, dividido em

quatro quotas iguais do valor nominal de 7500 euros, cada, tituladas
uma por cada sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência fica a cargo de um ou mais gerentes, conforme
o que vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � A gerência será remunerada ou não, conforme o que vier a
ser deliberado em assembleia geral, podendo a sua remuneração
consistir total ou parcialmente em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

3 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Gerente designado: Humberto dos Santos Ginjeira Guilherme.

O texto actualizado do contrato, foi depositado, na pasta respectiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10495975

MORGADINHO & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7869/990204; identificação de pessoa colectiva
n.º 504603701; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 10/991102.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, n.º 2 e 2.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Prior do Crato, 59, 61,
freguesia de Prazeres, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de importação, expor-
tação e representação de artigos de vestuário e acessórios de moda.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10081704

PENÍNSULA � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2642/930525; identificação de pessoa colectiva
n.º 503003301; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 44 e 45/991105.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3, apresentação n.º 44/
991105. � Cessação de funções do gerente, Pedro Manuel Marques
Nunes da Silva, por ter renunciado, em 25 de Outubro de 1999.

Mais certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto à totalidade do pacto que passa a ter a seguinte re-
dacção, por transformação em unipessoal:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PENÍNSULA � Hotelaria e
Restauração, Unipessoal, L.da, tem sede em Lisboa, na Rua Manuel
Bernardes, 5- A e B, freguesia das Mercês.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
estabelecimentos, sucursais, filiais, agências, delegações ou qualquer
outra forma de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste, na criação e exploração de es-
tabelecimentos de restauração e hotelaria e comercialização de pe-
ças artísticas e obras de artes.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, correspondente a uma única quota pertencente ao só-
cio Farid Amirali Jamal.

ARTIGO 4.º

Por decisão do sócio único, o mesmo pode fazer prestações su-
plementares de capital até ao limite de sete vezes e meio o capital
social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, compete aos
gerentes, a nomear pelo sócio único, ficando este, desde já desig-
nado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A gerência será remunerada ou não, conforme decisão do
sócio único.

ARTIGO 6.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 7.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e/ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10486577

MECANO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 682/421112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500189218; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
991022.

Certifico, que o capital social de 900 000$, foi aumentado para
1 100 000$, tendo sido alterado a totalidade do contrato que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Mecano Eléctrica, L.da, tem
a sua sede na Rua da Boavista, 90, freguesia de São Paulo, conce-
lho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social é o comércio e indústria de máquinas e seus
acessórios, material eléctrico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 1 100 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas, uma de 900 000$, do sócio Manuel
Cerejeira Torres e outra de 200 000$, do sócio Lino Manuel Tomé
Cerejeira Torres.

ARTIGO 4.º

A gerência e a administração da sociedade, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a
sócios ou a não sócios.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade suprimentos, que por-
ventura sejam necessários para melhorar o andamento dos negócios,

fixando-se previamente em assembleia geral as importâncias respec-
tivas, os juros e as condições de reembolso.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital, mediante deliberação da assembleia geral, até ao mon-
tante de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 6.º

Na cessão de quotas, no todo ou em parte, a favor de terceiros
terão direito de preferência a sociedade em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo, na proporção das suas quotas,
sendo o respectivo preço pago imediatamente quanto a 25% e o
restante em quatro prestações semestrais e iguais.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio a socie-
dade continuará entre os sócios sobrevivos ou capazes e os herdei-
ros ou representante do falecido ou interdito, devendo os herdei-
ros fazer-se representar por um deles.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judiciais.
§ único. A amortização, salvo o disposto em norma imperativa,

será realizada pelo valor nominal da quota e paga em quatro pres-
tações semestrais, vencendo-se a primeira 180 dias após a delibe-
ração.

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos apurados anualmente serão deduzidos além
do fundo de reserva legal, as percentagens que forem votadas em
assembleia geral para fundos especiais, sendo o excedente dividi-
do pelos sócios na proporção das suas quotas.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formalida-
des serão convocadas, por meio de carta registada, com aviso de
recepção, dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10495827

MULTICONSULTORES � ORGANIZAÇÃO, CONSULTORIA
E GESTÃO DE EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 549/870416; identificação de pessoa colectiva n.º 501813144;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 7/991022.

Certifico, que o capital social de 600 000$, foi aumentado para
6000 euros, tendo sido alterado os artigos 1.º e 4.º, que passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação MULTI-
CONSULTORES � Organização, Consultoria e Gestão de Empre-
sas, L.da, e tem a sua sede no Campo Grande, 2, rés-do-chão, es-
querdo, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 6000 euros, dividi-
do em quatro quotas iguais, do valor de 1500 euros, cada, titula-
das uma por cada sócio.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Está conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 10495835
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CASAS DO FUTURO � NOVAS TECNOLOGIAS
DE CONSTRUÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8034/990423; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 91/990423.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Antó-
nio José Marques Gomes Pereira, número de identificação fiscal
158913078, casado com Maria Mercês Relva Gonçalves, no regime
da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Unhais-o-Velho,
concelho de Pampilhosa da Serra, residente na Alameda António
Sérgio, 6, 10.º E, em Lisboa, cuja identidade verifiquei pela exibi-
ção do bilhete de identidade n.º 4154045, emitido no dia 21 de
Junho de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casas do Futuro � Novas,
Tecnologias de Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda António Sérgio,
6, 10.º E, freguesia de Ameixoeira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em projectos, construção civil, obras pú-
blicas, decoração de interiores e actividades conexas, representa-
ções, importação e exportação, novas tecnologias de construção em
aço.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e está representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único, desde já designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

O único sócio fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 08910294

COSTURICES, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8563/991111; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/991111.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Cristina Maria de Jesus Alves Martins, natural da freguesia

de São Sebastião da Pedreira, do concelho de Lisboa, casada com
Augusto José Lucas Bento Martins, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua Pires Jorge, 3, 1.º esquerdo, Lisboa.

2.º Maria da Graça Jacinto Martins, solteira, maior, natural da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, do concelho de Lisboa,
residente na Urbanização Ribaçor, 39-A, 2.º, direito, Benavente,
ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COSTURICES, Prestação de
Serviços de Costura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Professora Virgínia Rau,
10, loja A, freguesia do Lumiar, do concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas ou encerradas 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 prestação de serviços de
costura, pronto-a-vestir, engomadoria, lavandaria e retrosaria, co-
mercialização de perfumes, cosméticos e bijutarias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 501 205$, cada, pertencente uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral, compete a ambas as sócias, desde já
nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada é necessária a
intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476036

MOLA DE ROUPA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8562/991110; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 35/991110.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Maria Teresa Amado Correia de Araújo Brazão Farinha, ca-

sada com Manuel Barazão de Castro Farinha, no regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia da Lapa, concelho de Lis-
boa, residente no Largo de São João Baptista, 5, Apartamento 307,
Lisboa.

2.º Maria Irene Amado Correia de Araújo Ferin, casada com
Nuno Ferin, no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia da Lapa, concelho de Lisboa, residente na Avenida Paulo
VI, lote 3, rés-do-chão B, Lisboa, ficando a reger-se pelos seguin-
tes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mola de Roupa � Comércio
de Vestuário, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo São João Baptista, 5.
Apartamento 307, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de vestuá-
rio e acessórios, importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, cada, pertencente uma a cada um dos
sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que,
desde já, ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10486704

CARVALHO & MARÇAL � CONSTRUÇÃO, IMOBILIÁRIA
E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8561/991110; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 34/991110.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por João
Carlos de Carvalho Marçal Antunes, número de identificação fis-
cal 176371524, solteiro, maior, natural da freguesia de Nossa Se-
nhora de Fátima, concelho de Lisboa e Isabel Maria de Matos Frei-
tas Gonçalves de Carvalho, número de identificação fiscal,
127253165, viúva, natural da freguesia de São Julião da Figueira
da Foz, concelho da Figueira da Foz, residentes na Rua Pinheiro
Chagas, 22, 2.º direito, em Lisboa, titulares dos bilhetes de identi-
dade n.os 7324112, de 9 de Abril de 1997 e 1484994, de 13 de
Maio de 1975, ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carvalho & Marçal � Cons-
trução, Imobiliária e Administração de Imóveis, L.da

2 � Tem a sociedade a sua sede na Rua Pinheiro Chagas, 22,
2.º direito, em Lisboa, freguesia de São Sebastião da Pedreira.

3 � A gerência poderá deslocar a sede dentro do mesmo ou para
concelho limítrofe, bem como estipular domicílio particular para
determinados negócios e criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim e construção civil e arren-
damento e administração de imóveis.

2 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades ou agrupamentos complementares de empresas, ain-
da que com objecto diferente do referido no número anterior.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 1 002 410$, integralmente realizado
em dinheiro e dividido em duas quotas, uma de 982 362$, perten-
cente ao sócio João Carlos de Carvalho Marçal Antunes e outra de
20 048$, pertencente à sócia Isabel Maria de Matos Freitas Gon-
çalves de Carvalho.

2 � Para proceder a qualquer aumento de capital ou para se
proceder à chamada de quaisquer prestações suplementares do ca-
pital, desde já permitidas, até 100 vezes o valor do capital social,
será indispensável a deliberação, nesse sentido da assembleia ge-
ral da sociedade tomada com maioria de 75% do capital social e
com os votos favoráveis do sócio João Carlos de Carvalho Marçal
Antunes.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada em juízo e fora
dele, activa e passivamente por um gerente, remunerado ou não,
consoante for deliberado pelos sócios.

2 � A gerência da sociedade competirá como direito especial
que lhe é reconhecido nestes estatutos, ao sócio João Carlos de
Carvalho Marçal Antunes.

3 � A sociedade fica obrigada pela intervenção de um gerente.
4 � Ao gerente, caberão todos os poderes de administração e

representação da sociedade em juízo e fora dele e ainda os pode-
res necessários para adquirir, onerar ou alienar bens móveis ou
imóveis, e comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 5.º

1 � A assembleia geral da sociedade reunirá sempre que for
convocada pelo gerente, por carta registada, com aviso de recep-
ção, dirigida aos sócios, com 15 dias de antecedência em relação
à data da reunião.

2 � Os lucros apurados no balanço do exercício após dedução
de 5% para o fundo de reserva legal, até que esta represente a
quinta parte do capital social, serão aplicados conforme for deli-
berado pela maioria dos sócios.

ARTIGO 6.º

A alteração deste pacto social, bem como a dissolução e liqui-
dação da sociedade, só poderá ser deliberada com a maioria e os
votos favoráveis referidos no artigo 3.º, n.º 2, dos presentes estatu-
tos.

ARTIGO 7.º

1 � É proibida a divisão e cessão de quotas a terceiros.
2 � É autorizada a amortização de quotas, a efectuar, salvo o

disposto em norma imperativa, pelo valor do último balanço apro-
vado, em caso de penhora ou arresto, ou providência judicial que
afecte a disponibilidade da quota de qualquer sócio, assim como
em caso de falecimento, divórcio, falência ou insolvência de qual-
quer sócio, ou de adopção por qualquer sócio de comportamento
que afecte ou possa afectar o funcionamento da sociedade, deven-
do a amortização ser deliberada em assembleia geral, com maioria
e os votos favoráveis referidos no artigo 3.º, n.º 2, destes estatutos.

3 � No caso de amortização de quotas, a sociedade, salvo o
disposto em norma imperativa, terá a faculdade de pagar o preço
em 10 prestações anuais e iguais, considerando-se a quota amorti-
zada a partir do momento do pagamento ou do depósito judicial
da primeira daquelas prestações.

ARTIGO 8.º

1 � No caso de falecimento de quaisquer dos sócios a quota não
será transmissível aos sucessores do falecido, devendo a sociedade
amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la adquirir por sócio ou terceiro.

2 � A amortização da quota será feita nos termos e condições
estipulados no n.º 3, da cláusula anterior, sendo que a aquisição da
mesma se for esse o caso será fixada em idênticos termos.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10080805

M3G � EDIÇÕES DIGITAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8559/991110; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 7/991110.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
ria Manuel da Cunha Guimarães Pereira da Silva, solteira, maior,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa, residente na Rua Melo e Sousa, 13-A, 1.º, no Estoril, nú-
mero de identificação fiscal 169418979, Miguel da Silva Albano,
solteiro, maior, natural da dita freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, residente na Rua Ferreira Borges, 94, 3.º direito, em Lisboa,
número de identificação fiscal 226366626, Luís Miguel de Sousa
Santos Reis, solteiro, maior, natural da freguesia de Campo Gran-
de, concelho de Lisboa, residente na Avenida dos Estados Unidos
da América, 126, 7.º esquerdo, em Lisboa, número de identifica-
ção fiscal 204250439, Gustavo Luís Sequeira Páscoa, solteiro,
maior, natural de Angola, residente na Rua Gonçalves Zarco, 5, 7.º
esquerdo na Portela, Loures, número de identificação fiscal
196558093, Salvador Francisco Chaves da Cunha, natural da fre-
guesia e concelho de Cascais, residente na Rua Fernão Lopes,
lote 60, em Cascais, número de identificação fiscal 179901095,
casado com Catarina Margarida Duarte Antunes da Cunha sob o
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regime de separação de bens e João Manuel de Sousa Santos Reis,
solteiro, maior, natural da freguesia de São Jorge de Arroios, con-
celho de Lisboa, residente na Avenida dos Estados Unidos da
América, 126, 7.º esquerdo, em Lisboa, número de identificação
fiscal 204250455, ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M3G � Edições Digitais, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Columbano Bor-
dalo Pinheiro, 59, 6.º-C, freguesia de Campolide, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em edições digirais, edição elec-
trónica, produção de conteúdos na internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas: quatro
iguais do valor nominal de 950 euros, titulada uma por cada sócio,
Maria Manuel da Cunha Guimarães Pereira da Silva, Miguel da
Silva Albano, Luís Miguel de Sousa Santos Reis e Gustavo Luís
Sequeira Páscoa, uma do valor nominal de 1000 euros, de que é
titular o sócio Salvador Francisco Chaves da Cunha e outra do
valor nominal de 200 euros, de que é titular o sócio João Manuel
de Sousa Santos Reis.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de oito vezes o capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios Luís Miguel
de Sousa Santos Reis e Gustavo Luís Sequeira Páscoa.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10080791

COMPLENITUDE � COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8558/991110; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/991110.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por
Juan-Cruz Mas Vidal, casado, segundo declara, natural de Espanha,
de onde é nacional, residente em Alcobendas (Madrid), Camino Del
Golf 38, que outorga na qualidade de administrador, em represen-
tação da sociedade denominada Comunicación Empresarial, S. L.,
pessoa colectiva n.º 980184606, sem actividade em Portugal, com
sede em Madrid, Calle Zurbano, 70, registada no registo comercial
de Madrid, inscrição 8.ª, da nova folha n.º M-44 885, tomo 2575,
folio 114, secção 8, qualidade e poderes que verifiquei pela certi-
dão emitida pelo Registo Comercial de Madrid, pela escritura de
execução de acordos e pela escritura de protocolização, documen-
tos devidamente traduzidos, que arquivo, ficando a reger-se pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta firma COMPLENITUDE � Comuni-
cação Empresarial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da República, 9,
5.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações su-
cursais ou outras formas de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços relativos à
comunicação e informação incluindo a assessoria técnica e gestão,
bem como a realização de estudos, planificação, organização e
desenvolvimento de empresas, promoção de imagem e relações
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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pode pertencer
a sócio ou a não sócio, com ou sem remuneração conforme aquele
decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Maria Isabel
Farelo Lopes Celorico Medeiros Alves de Castro, casada, residen-
te na Rua Poeta Bocage, 6, 5.º esquerdo, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10081801

MANUEL ALVES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8571/991112; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 25/991112.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
nuel Alves de Carvalho, número de identificação fiscal 115106235,
casado com Maria Amélia da Conceição Carvalho, no regime da
comunhão geral, natural da freguesia de São Miguel, concelho de
Lisboa, residente na Rua São Miguel, 61, 1.º em Lisboa, titular do
bilhete de identidade n.º 2129285, de 8 de Abril de 1983, do Cen-
tro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa e José Manuel Alves
de Carvalho, número de identificação fiscal 126234582, casado
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com Isabel Maria Tomé Correia de Carvalho, no regime da comu-
nhão de adquiridos, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, residente na Rua Cidade de Almada,
14, 3.º C, em Corroios, Seixal, titular do bilhete de identidade
n.º 5329000, de 21 de Janeiro de 1998, dos Serviços de Identifi-
cação Civil de Lisboa, ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Alves & Carvalho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua São Miguel, 61, 1.º,
freguesia de São Miguel, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma
de 4500 euros, do sócio Manuel Alves de Carvalho e outra de
500 euros, do sócio José Manuel de Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente ao capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel Alves de
Carvalho.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,

os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476044

PREDIGÓIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 286/910222; identificação de pessoa colectiva n.º 502520078;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 37/991025.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de propriedades
e revenda dos adquiridos para esse fim e construção.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495878

MERIBOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7612/981105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504272713; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 18 e 20/991018.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 18 e 20/
991018. � Cessação de funções dos gerentes, António da Silva
Maurício e Manuel Vieira de Faria, por terem renunciado, em 11 de
Outubro de 1999.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495762

MANVITO � PROJECTOS E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5719/961121; identificação de pessoa colectiva
n.º 503764280; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 29/991015.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, n.º 1.º e 4.º, n.º 2, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma MANVITO � Pro-
jectos e Manutenção de Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua
sede na Estrada da Luz, 114, 3.º esquerdo, freguesia de São Do-
mingos de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495657
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CONOBRA � CONSULTORIA E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3725/940829; identificação de pessoa colectiva
n.º 502293420; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e
data da apresentação: 24/991103.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 5, apresentação n.º 24/
991103. � Cessação de funções do gerente, Joaquim Simões da
Silva, por ter renunciado, em 11 de Maio de 1994.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495983

PASTELARIA E CERVEJARIA ALAMEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 29 936/601128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500452130; inscrição n.º 47; apresentação: 990601.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral e os restantes documentos, respei-
tantes à prestação de contas, do exercício de 1998.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 07761449

PETROGÁS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1804/910227; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999981; inscrição n.º 21; número e data da apresenta-
ção: 42/990422.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, a fotocó-
pia da acta da assembleia geral e os restantes documentos, respei-
tantes à prestação de contas, do exercício de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08904472

PETROGÁS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1804/910227; identificação de pessoa colectiva
n.º 501999981; averbamento n.º 4 à inscrição n.º 18 e inscrição
n.º 23; números e data das apresentações: 2 e 3/991015.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 4 à inscrição n.º 18, apresentação n.º 2/
991015. � Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente,
por terem renunciado, em 23 de Junho de 1999.

Inscrição n.º 23 à apresentação n.º 3/991015. � Nomeação do
fiscal único, por deliberação de 10 de Julho de 1999, para o trié-
nio em curso de 1998/2000.

António Dias & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, Amoreiras, Torre 1, 7.º, Lisboa.

Magalhães, Neves & Associados � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede na morada anterior, suplente.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10083286

PETROGÁS � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1804/910227; identificação de pessoa colectiva

n.º 501999981; inscrição n.º 22; número e data da apresenta-
ção: 8/990623.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação PETROGÁS � Sociedade
Gestora de Participações Sociais, S. A., sendo a sua existência ju-
rídica por tempo indeterminado, contando-se o seu início desde a
data da sua constituição.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua Mouzinho da Silveira, 26-B, em
Lisboa.

2 � Mantém-se inalterado.
3 � Mantém-se inalterado.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto único a gestão de participações
sociais de outras sociedades como forma indirecta de exercício de
actividades económicas.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08933570

CIFIR � CLÍNICA DE FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 361/900629; identificação de pessoa colectiva
n.º 502375159; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
991015.

Certifico, que foi aumentado o capital de 400 000$ para
20 000 000$, da sociedade em epígrafe, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 8.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas dos sócios:

Uma quota do valor de 10 000 000$, pertencente ao sócio Mi-
guel José Câmara Leme Macedo.

Uma quota do valor nominal de 8 000 000$, pertencente ao só-
cio António José Parracho Coimeiro.

Uma quota do valor nominal de 2 000 000$, pertencente à só-
cia Luísa Maria Rebelo Morais.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante for de-
liberado em assembleia geral, pertence aos sócios Miguel José
Câmara Leme Macedo, e António José Parracho Coimeiro, que
ficam desde já nomeados gerentes.

A sociedade obriga-se, nos seus actos e contratos, pelas assina-
turas conjuntas de dois gerentes.

Porém, em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um gerente.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320907

1994 CONTINENTAL DISTRIBUTION, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4751/951020; identificação de pessoa colectiva
n.º 503545180; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 12/991014.
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Certifico, que o capital social de 3 000 000$, foi aumentado para
75 000 000$, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 75 000 000$ e corresponde à soma de uma quota de
74 975 000$, da sócia 1994 Continental Distribution, S. A. e outra
de 25 000$, do sócio Miguel Coñesa Delgado.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10473254

CARPE DIEM � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4452/950612; identificação de pessoa colectiva
n.º 503444960; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 6/991014.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sede é na Docapesca, Edifício dos Armadores. 10, em Lisboa,
podendo a gerência instalar escritório ou qualquer outra forma de
representação social onde e quando lhe pareça conveniente, bem
como deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10461280

MÃOS E PINTURA � CURSOS ARTÍSTICOS, ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7074/980416; identificação de pessoa colectiva
n.º 504123157; inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 29/991013.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à dissolução e encerramento da liquidação, da
sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 30 de Junho de 1999.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10461108

COVÃO E CEIRÃO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4215/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503394351; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 6/991013.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 2, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua das Pedras Ne-
gras, 61, 5.º, freguesia da Madalena.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10473343

MNP � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4214/950317; identificação de pessoa colectiva
n.º 503394335; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 7/991013.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, n.º 2, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Rua das Pedras Ne-
gras, 61, 5.º, freguesia da Madalena.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 06418880

CONCIMECA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E METALO-MECÂNICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6190/970512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503881570; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 35/991105.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 2.º, 7.º, 9.º, 11.º, n.º 1, 12.º, n.º 2, 15.º, 16.º, 17.º,
18.º, 20.º e 24.º e eliminado o 25.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua dos Sapateiros, 231, 4.º esquer-
do, na freguesia de São Nicolau, concelho de Lisboa, podendo por
simples deliberação do administrador único, ser deslocada para
outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe.

ARTIGO 7.º

O administrador único fica, desde já, autorizado a elevar o ca-
pital social por uma ou mais vezes até 25 000 000$, por nova en-
trada em dinheiro ou bens, com reserva de preferência para os ac-
cionistas.

ARTIGO 9.º

2 � Devem estar presentes nas assembleias gerais para além de
quem exerça cargos na mesa da assembleia geral, o administrador
único e o Revisor Oficial de Contas.

ARTIGO 11.º

1 � Um accionista só poderá fazer-se representar na assembleia
geral pelo administrador único, pelo cônjuge, por um ascendente
ou descendente ou por outro accionista com direito a voto.

ARTIGO 12.º

2 � A assembleia geral reunirá ainda extraordinariamente sem-
pre que para tal for convocada a pedido do administrador único,
do Revisor Oficial de Contas ou de accionistas a quem a lei con-
fira tal direito.

ARTIGO 15.º

A sociedade é gerida por um administrador único designado pela
assembleia geral.

ARTIGO 16.º

A responsabilidade do administrador único será caucionada por
qualquer das formas consentidas por lei, em montante não inferior
a 500 000$, salvo dispensa da assembleia geral nos casos consen-
tidos por lei.

ARTIGO 17.º

Compete ao administrador único exercer, em geral, os mais am-
plos poderes de gerência, representando a sociedade em juízo e fora
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dele, activa e passivamente, assim como praticar todos os actos
tendentes à realização do objecto social e, em especial:

a) Deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe;

b) Adquirir, alienar ou onerar por qualquer forma participações
noutras sociedades, bem como obrigações e outros títulos de dívi-
da;

c) Adquirir, alienar, permutar ou onerar por qualquer forma
outros bens móveis, mesmo sujeitos a registo;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem
como comprometer-se em árbitros;

e) Constituir mandatários nos termos da lei;
f) Desempenhar as demais funções previstas nestes estatutos ou

na lei.

ARTIGO 18.º

A sociedade obriga-se pela assinatura do administrador único.

ARTIGO 20.º

Os membros da assembleia geral, o administrador único e o fis-
cal único, serão eleitos quadrienalmente pelos accionistas reunidos
em assembleia geral, sendo permitida a sua reeleição por uma ou
mais vezes.

ARTIGO 24.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos pela
lei, sendo liquidatário o administrador único, que estiver em exer-
cício quando a dissolução se operar, salvo disposição impeditiva
em contrário.

É eliminado o artigo 25.º

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11330163

PRINCESACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 308/931126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503095435; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 30/991013.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à dissolução e encerramento da liquidação, da
sociedade supra.

Data da aprovação das contas: 22 de Março de 1999.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320672

CASA DE REPOUSO E CENTRO DE DIA ST.A SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8601/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 17/991124.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ma-
ria Filipe Duarte Rosenstok e Maria Isabel Duarte Rosenstok Si-
mões, ficando a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa de Repouso e Centro de
Dia St.ª Sofia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida General Roçadas,
28, 2.º esquerdo, em Lisboa, freguesia da Penha de França.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como ser criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em casa de repouso e centro de dia.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmen-
te subscrito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas
quotas iguais, do valor nominal de 2 500 000$, cada uma e uma
de cada sócia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, compete aos gerentes, sócios ou
não, sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Fica desde já nomeada gerente, a sócia Maria Isabel Duar-
te Rosenstok Simões.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quan-
do esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for in-
cluída em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei,
for cedida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476249

MOMALI, PROJECTOS DE ARQUITECTURA,
COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8602/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 18/991124.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Mó-
nica Maria Rebelo Valente da Costa Lima e Marisa Miranda Lima,
ficando a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MOMALI, Projectos de Arqui-
tectura, Compra e Venda de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Cecílio de Souza, 55,
3.º direito, freguesia das Mercês, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços nas
áreas de arquitectura, gestão e comunicação, nomeadamente, exe-
cução de projectos e estudos e formação profissional. Compra e
venda de imóveis e revenda dos adquiridos para este fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros, cada uma e uma de cada sócia.
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2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete 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 � Fica desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a 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.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476257

MARKETING MAIS � SERVIÇOS DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8605/991125; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 28/991125.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Síl-
via Isabel Cristina Taveira de Almeida e marido, Luís Manuel
Veloso de Almeida, ficando a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Marketing Mais �
Serviços de Marketing, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Engenheiro Aran-
tes e Oliveira, 20, 9.º esquerdo, freguesia de Alto do Pina, conce-
lho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo ou para concelho limítrofe, e poderão
ser criados, transferidos ou encerrados quaisquer estabelecimentos,
sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de re-
presentação social, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços de
consultadoria e formação na área de marketing, estudos de viabili-
dade económica, projectos de investimento e sistemas de informa-
ção de gestão, desenvolvimento e comercialização de software e
hardware.

2 � A sociedade pode livremente adquirir ou subscrever partici-
pações no capital social de sociedades com objecto diferente do
referido, em sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamen-
tos complementares de empresas, em agrupamentos europeus de
interesse económico ou em consórcios e bem assim associar-se por
qualquer outra forma com sociedades nacionais ou estrangeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 5000 euros, cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante correspondente a cinco vezes o capital so-
cial da sociedade, nas condições que forem aprovadas pela assem-
bleia geral, que determinará também as respectivas condições de
reembolso.

2 � Os sócios poderão conceder empréstimos à sociedade de
acordo com as condições que forem estabelecidas pela assembleia
geral, que determinará as respectivas condições de reembolso.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre e
não carece do consentimento prévio da sociedade.

2 � A divisão e cessão de quotas a terceiros, bem como a cons-
tituição de ónus ou encargos sobre as quotas, dependerão do con-
sentimento prévio da sociedade. A sociedade, em primeiro lugar, e
os sócios não cedentes, em segundo lugar, são titulares do direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição, inabilitação, falência, ou insolvência de qual-

quer sócio;
c) Se a quota for arrestada, penhorada ou por qualquer forma

sujeita a apreensão, depósito, administração ou arrematação judi-
cial;

d) Quando a quota seja dada em garantia de qualquer obrigação
estranha à sociedade;

e) Por dissolução da pessoa colectiva que seja sócia;
f) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
g) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
h) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
i) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
j) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure
no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será determinada mediante o últi-
mo balanço aprovado ou mediante balanço especialmente elabora-
do para o efeito.

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento,
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os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 7.º

O sócio poderá fazer-se representar nas assembleias gerais por
qualquer pessoa, mediante simples carta por si assinada e entregue
na sociedade até ao início da respectiva reunião.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
for a dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais
gerentes, com ou sem remuneração, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes ou,
quando a sociedade tenha um gerente único, pela intervenção de
um gerente.

3 � A remuneração de gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participações nos lucros da sociedade.

Disposições transitórias

Fica desde já nomeada gerente a sócia, Sílvia Isabel Cristina
Taveira de Almeida.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476290

PLURIVERSUS � IMPRESSÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8603/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 20/991124.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Re-
nato Alexandre Fernandes Borges de Araújo e Carlos José Ribei-
ro Nunes, ficando a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLURIVERSUS � Impressão
e Imagem, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo da Academia Nacio-
nal de Belas Artes, 2, freguesia de Mártires, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo, ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em fotocópias, digitalizações,
impressões, tratamento de imagem, tratamento de texto, trabalhos
via internet.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 7500 euros, cada, tituladas uma por cada só-
cio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de metade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a 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.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476265

COMPANHIA PORTUGUESA DE HIPERMERCADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 857/910802; identificação de pessoa colectiva n.º 502607920;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 24 e 25/991028.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 24/
991028. � Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente,
por terem renunciado, em 28 de Maio de 1999.

Inscrição n.º 13 à apresentação n.º 25/991028. � Nomeação do
fiscal único, por deliberação de 1 de Junho de 1999, para o trié-
nio em curso de 1997/1999, A. Santos, J. Alves e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida Júlio Diniz,
891, 4.º esquerdo, Lisboa.

A. Gândara, J. Monteiro, O. Figueiredo e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 90, 7.º,
Lisboa, suplente.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08933430

CERRO LAMI � SOCIEDADE TURÍSTICA
DO CERRO LAMI, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 824/870113; identificação de pessoa colectiva
n.º 501775650; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 16/991027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 16/991027. � Nomeação do
conselho de administração e do conselho fiscal, por deliberação de
10 de Maio de 1999, para o triénio de 1999/2001.
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Conselho de administração:
Manuel António da Costa Fernandes, casado, Rua Samora Bar-

ros, 20, Albufeira, presidente.
João Miguel de Melo da Silveira Botelho, casado, Impasse à Rua

Agostinho Neto, 6, 3.º C, Lisboa, administrador-delegado.
João Nuno Couceiro da Costa Cordeiro Laranjo, casado, Penina,

lote 79, Portimão.
Conselho fiscal:
José Teodósio da Costa Lourenço, casado, Rua Samora Barros,

21, 2.º, Albufeira, presidente.
Maia, Mesquita e Associados � Sociedade de Revisores Oficiais

de Contas, Avenida Infante Santo, 40, 1.º direito, Lisboa.
Elísio António Guardado Simões, casado, Rua Samora Barros,

21, 1.º, Albufeira.
Fernando Coelho de Melo, casado, Estrada do Calhariz de Benfica,

lote 3, 3.º esquerdo, Lisboa � Revisor Oficial de Contas, suplente.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332654

CENTRAL � BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4579/950807; identificação de pessoa colectiva
n.º 502220570; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16; número e
data da apresentação: 16/990616.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede e forma de representação

1 � A sede é na Avenida da República, 23, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima, concelho e cidade de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá transferir ou deslocar a sede social, dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como estabele-
cer delegações, filiais, sucursais, agências ou outras formas de re-
presentação no País ou estrangeiro.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10460152

CENTRAL � BANCO DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4579/950807; identificação de pessoa colectiva
n.º 502220570; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20; número e
data da apresentação: 25/990928.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 20, apresentação n.º 25/990928. �
Cessação de funções do administrador, Miguel Jorge Ferreira de Melo
Azevedo, por ter renunciado, em 27 de Julho de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10157441

PARREIRA BATISTA & FILHOS, IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4141/950217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503366161; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 1 e 2/990716.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/
990716. � Cessação de funções do gerente, Pedro Filipe Parreira
Batista, por ter renunciado, em 23 de Junho de 1999.

Inscrição n.º 3 à apresentação n.º 2/990716. � Nomeação como
gerente, por deliberação de 23 de Junho de 1999, de Mário Ale-
xandre Parreira Batista, Campo Grande, 380, 3.º C, Lisboa.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10818723

PME INVESTIMENTOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1055/890919; identificação de pessoa colectiva n.º 502218835;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19; números
e datas das apresentações: 10/990120 e 20 e 21/991027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, apresentação n.º 10/
990120. � O administrador, Banco Espírito Santo, S. A., nomeou
para exercer o cargo em nome próprio, Otília Antunes Florêncio,
divorciada, Rua José Estevão, 31, 5.º esquerdo, Lisboa, em subs-
tituição de Manuel Azevedo Leite Braga.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 19, apresentação n.º 20 e 21/
991027. � O administrador Banco Português de Investimen-
tos, S. A., nomeou para exercer o cargo, em nome próprio, João
António Maurício da Silva Bento, casado, Rua Prof. Ricardo Jorge,
5, 3.º direito, Algés, em substituição de Manuel José Costa Marques.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332026

CAPRI-SONNE PORTUGAL � SUMOS DE FRUTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 615/901109; identificação de pessoa colectiva n.º 502445980;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 26 e 27/991027.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 26/
991027. � Cessação de funções do gerente, Stefan Eugen
Hoechter, por ter renunciado, em 14 de Julho de 1999.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 27/991027. � Nomeação como
gerente, por deliberação de 31 de Agosto de 1999, de Gottlieb
Friedrich Stumpf, casado, Schatthaüser Strasse, 17, Meckesheim,
República Federal da Alemanha.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332336

MARTIMADE, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 988/980219; identificação de pessoa colectiva
n.º 500753415; inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 17/991026.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à dissolução da sociedade supra.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332042

METAFINANÇAS � ESTUDOS PROJECTOS E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7794/990118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 9/991026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 9/
991026. � Cessação de funções do gerente, António do Pranto
Nogueira Leite, por ter renunciado, em 15 de Outubro de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332239
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CAFICONGES � GESTÃO DE ESTABELECIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7502/980923; identificação de pessoa colectiva
n.º 503697001; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 34/991026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 34/991026. � Nomeação de
gerentes, por deliberação de 5 de Agosto de 1999, de Carlos Al-
berto Duarte Correia Pereira e Manuel Rodrigues Pires Morgado.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320729

CONFESPANHA, CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7305/980629; identificação de pessoa colectiva
n.º 504247190; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 25 e 26/991026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 25/
991026. � Cessação de funções dos gerentes, Juan Carlos Pedro
José Hinojosa Vacas e Joaquim Garcia Quirós Rodriguez, por te-
rem renunciado, em 15 de Junho de 1999.

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 26/991026. � Nomeação de
gerentes, por deliberação de 23 de Junho de 1999, Dario Hinojosa
Garcia-Puente, casado, Calle Lagasca, 16, Madrid, Espanha e
Gonzalo Hinojosa Y Fernandez de Angulo, casado, Paseo Conde
de los Gaitams, 29, Moraleja (Alcolendas), Espanha.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332301

C. B. L. � COSMÉTICA E BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3736/940831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503257907; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 38, 39 e 40/991026.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

1 � A gerência terá ou não remuneração, consoante a assembleia
geral assim o deliberar.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

Mais certifico, que o texto que se segue é transcrição da inscri-
ção acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 38/
991026. � Cessação de funções do gerente, Rui Manuel Ramos de
Sousa Torrão, por ter renunciado, em 20 de Outubro de 1999.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2, apresentação n.º 39/
991026. � Cessação de funções do gerente, Nuno Miguel Alexan-
dre Feliciano, por ter renunciado, em 20 de Outubro de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332310

COOPAC � COOPERATIVA DE SERVIÇOS DOS PILOTOS
DA AVIAÇÃO CIVIL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 440/870409; identificação de pessoa colectiva
n.º 501643389; averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscri-
ção n.º 6; números e data das apresentações: 21 e 22/991026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 21/
991026. � Cessação de funções do membro da direcção, Lino
Cassiano Eiras Vasconcelos Jardim, por ter renunciado, em 12 de
Abril de 1999.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 22/
991026. � O membro suplente da direcção, José Eduardo Encar-
nação de Jesus, passou a efectivo.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332565

PLANO � COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 707/730626; identificação de pessoa colectiva
n.º 500219192; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23 e inscrição
n.º 24; números e data das apresentações: 27 e 28/991028.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 23, apresentação n.º 27/
991028. � Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente,
por terem renunciado, em 28 de Maio de 1999.

Inscrição n.º 24 à apresentação n.º 28/991028. � Nomeação do
fiscal único, por deliberação de 1 de Junho de 1999, para o trié-
nio em curso de 1998/2000, A, Santos, J. Alves e Associados �
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Avenida Júlio Diniz,
891, 4.º esquerdo, Lisboa.

A. Gândara, J. Monteiro, O. Figueiredo e Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Avenida da República, 90, 7.º
Lisboa, suplente.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08933464

MEDISAN � SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 384/890221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502112158; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/
991025.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração é de 402 000$ e está divi-
dido em quatro quotas, uma do valor nominal de 268 000$, per-
tencente ao sócio João Manuel Ladeiro de Monteiro Filipe, duas
do valor nominal de 44 667$, cada, pertencentes cada uma delas a
cada um dos sócios, Inês Brito de Almeida Monteiro Filipe e João
Brito de Almeida Monteiro Filipe e uma do valor nominal de
44 666$, pertencente à sócia Joana Brito de Almeida Monteiro
Filipe.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323035

CODEPA � CENTRO DE ORIENTAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
DE ENSINO PARTICULAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 116/611212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500065756; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 22/991022.
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Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 22/
991022. � Cessação de funções do gerente, José Carlos João Maria
Amado, por ter renunciado, em 12 de Abril de 1999.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323833

CONSINFOR � GABINETE DE ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 495/870490; identificação de pessoa colectiva
n.º 501808507; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e
data da apresentação: 3/991021.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua Professor Vítor Fontes, 8-D,
em Lisboa, freguesia do Lumiar.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10081739

MANUEL RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8593/991123; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/991123.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Manuel
José Sanches Ruivo, número de identificação fiscal 116508795 e
mulher, Rita de Ornelas Ricardo Marques Ruivo, número de iden-
tificação fiscal, 199657122, casados no regime da comunhão de
adquiridos, naturais, ele da freguesia de Benfica, ela da freguesia
de Nossa Senhora de Fátima, concelho de Lisboa, residentes na Rua
Barbosa Colen, 3, 2.º, em Lisboa, ficando a reger-se pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel Ruivo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Barbosa Colen, 3, 2.º,
freguesia de São João de Deus, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e con-
sultadoria em engenharia. Elaboração de estudos e projectos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
751 808$, do sócio Manuel José Sanches Ruivo e outra de
250 602$, da sócia Rita de Ornelas Ricardo Marques Ruivo.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Manuel José San-
ches Ruivo.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

24 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 10080740

C. F. COSTA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8606/991125; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 29/991125.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Con-
ceição Maria Nunes Ferraz e Costa, contribuinte fiscal
n.º 109540999, natural de Angola, casada, com Luís Amílcar Lou-
reiro da Costa, sob o regime da comunhão de adquiridos, residen-
te na Rua Azevedo Gneco, 67, 2.º esquerdo, em Lisboa, portadora
do bilhete de identidade n.º 7853768, emitido em 6 de Dezembro
de 1996, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, ficando
a reger-se pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. F. Costa � Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 4 de Infantaria, 96, 1.º
direito, em Lisboa, freguesia de Santo Condestável.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme a sócia decidir, fi-
cando desde já nomeada gerente, a sócia única.

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de um
gerente.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do ob-
jecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas e no capital social de outras sociedades, nos ter-
mos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos
complementares e ou empresas não coincida no todo ou em parte
com aquele que a sociedade está exercendo.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12784435

MRD � PUBLICIDADE E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8600/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 9/991124.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Manuel Lourenço Cordeiro Rodrigues Dias, natural de San-

ta Maria dos Olivais, Lisboa, casado com Maria de Fátima Almeida
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Santos Rodrigues Dias, sob o regime imperativo da separação de bens,
como declarou, residente na Avenida 23 de Julho, 2-A, 4.º esquerdo,
Cova da Piedade, Almada, contribuinte fiscal n.º 139304770.

2.º Maria de Fátima Almeida Santos Rodrigues Dias, natural de
Pena, Lisboa, casada e residente com o primeiro outorgante, contri-
buinte fiscal n.º 122748310, ficando a reger-se pelos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade é constituída sob o tipo de sociedade comer-
cial por quotas.

2 � A sociedade adopta a firma MRD � Publicidade e
Marketing, L.da

2.º

A sede da sociedade é na Rua Jorge Barradas, 34, lojas 4 e 5,
freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

3.º

O objecto social consiste na comercialização, produção de meios
publicitários, marketing e outras formas de publicidade.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de 250 eu-
ros do sócio Manuel Lourenço Cordeiro Rodrigues Dias e outra de
4750 euros, da sócia Maria de Fátima Almeida Santos Rodrigues
Dias.

2 � Poderão os sócios fazer à caixa social, os suprimentos de
que ela careça, nas condições que em acta forem deliberadas por
unanimidade.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livremente
permitida, a cessão a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo, fica
conferido o direito de preferência.

6.º

1 � A gerência dispensada de caução, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence à sócia Maria
de Fátima Almeida Santos Rodrigues Dias, e ao não sócio, Fer-
nando de Pinho Récio, casado, natural de Santos-o-Velho, Lisboa,
residente na Rua Villa de Bubaq, 5, 3.º em Lisboa.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada, em
todos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois
gerentes.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11988622

MÉDIA CAPITAL � CONSULTADORIA MULTIMÉDIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8608/991126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 16/991126.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Carlos Emanuel Santos da Conceição Mendonça Amaro,

contribuinte fiscal 164560270, natural de Sintra (Santa Maria e São
Miguel), Sintra, casado com Maria Jorge Pinto Simões Mendonça
Amaro, no regime da comunhão de adquiridos, com domicílio na
Avenida da República, 9, 6.º, em Lisboa.

2.º Madalena Oliveira Caldeira, contribuinte fiscal n.º 209990074,
natural da freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal, solteira,
maior, com domicílio em, Lisboa, na Avenida da República, 9, 6.º,
em Lisboa.

3.º Pedro Zanartu Gubert Morais Leitão, contribuinte fiscal
158756734, natural da freguesia de Nossa Senhora de Fátima, Lis-
boa, com domicílio na Rua Sampaio Pina, 24, em Lisboa, casado
com Maria Ana Caldeira Passanha Sobral Morais Leitão, no regime
da separação de bens, que outorga por si e em representação da
sociedade comercial anónima que usa firma Média Capital � S. G.
P. S., S. A., pessoa colectiva n.º 503642681, com sede na Rua José
Estevão, 87, freguesia de São Jorge de Arroios, em Lisboa, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o
n.º 5161, com o capital social de 505 000 000$, como consta de
uma procuração, que arquivo.

4.º José Maria de Almeida Gonçalves, contribuinte fiscal
216263735, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, de
Lisboa, solteiro, maior, com domicílio profissional na Avenida da
República, 9, 6.º, em Lisboa, ficando a reger-se pelos artigos seguintes:

Contrato social

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Média Capital � Consulta-
doria Multimédia, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede social e outros locais de representação

1 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rua Padre An-
tónio Vieira, 5, 1.º, freguesia de São Sebastião da Pedreira, conce-
lho de Lisboa.

2 � A sociedade pode, mediante deliberação do conselho de
administração, deslocar ou transferir a sua sede social para o mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, quando o considerar con-
veniente, e quando o julgar necessário para os interesses sociais,
pode estabelecer sucursais, agências, delegações ou outras formas
de representação social em qualquer ponto do território ou no es-
trangeiro.

3 � O conselho de administração pode determinar, quando o
julgue conveniente, que os corpos sociais funcionem e reúnam em
qualquer das delegações da sociedade.

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a edição, produção e distri-
buição multimédia e acções conexas de consultadoria.

2 � Nos termos do artigo 11.º, n.º 4, do Código das Sociedades
Comerciais, a sociedade pode adquirir participações em sociedades
cujo objecto não seja igual ao estipulado no parágrafo anterior desta
cláusula, mediante aprovação do conselho de administração.

ARTIGO 4.º

Duração

A duração da sociedade será por tempo indeterminado,
contando-se o seu início a partir da data da sua constituição.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações
ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital da sociedade, integralmente subscrito e realizado,
é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções com o valor nomi-
nal de cinco euros cada.

ARTIGO 6.º

Espécie de títulos

1 � As acções podem ser nominativas ou ao portador e recipro-
camente convertíveis duma espécie noutra, sendo a conversão fei-
ta a pedido e a expensas dos interessados.

2 � Podem existir títulos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500,
1000 e 5000 acções, os quais são assinados por dois administrado-
res, podendo ser de chancela uma das assinaturas.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

1 � A sociedade pode amortizar as acções detidas por accionis-
tas que utilizarem as informações solicitadas aos órgãos competen-
tes, nos termos previstos no artigo 288.º, do Código das Socieda-
des Comerciais, para, através delas, colherem abusivamente
vantagens pessoais ou patrimoniais, provocando, dessa forma, pre-
juízos à sociedade ou a outros accionistas.

2 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço.
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ARTIGO 8.

Emissão de obrigações

A sociedade pode emitir obrigações ou outros valores mobiliá-
rios, nos termos da lei, e efectuar sobre obrigações próprias ou ou-
tros valores mobiliários por si emitidos as operações legalmente
permitidas.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 9.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal ou o fiscal único.

SECÇÃO I
Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Mesa

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

2 � A assembleia geral é convocada e dirigida pelo seu presi-
dente, ou na sua ausência ou impedimento, pelo secretário.

ARTIGO 11.º

Participação e direito de voto

1 � A cada acção corresponde um voto.
2 � Podem participar em assembleia geral os accionistas que até

oito dias antes da data designada para a respectiva realização, com-
provem o depósito ou custódia das acções de que forem titulares,
na sociedade ou em instituição financeira autorizada, ou, caso as
acções sejam nominativas ou ao portador registadas, o averbamento
das mesmas em seu nome ou no livro de registo de acções da so-
ciedade.

3 � Os accionistas podem fazer-se representar por qualquer
pessoa da respectiva escolha, bastando, como instrumento de repre-
sentação, escrito assinado pelo accionista, identificando o represen-
tante, o âmbito dos poderes conferidos e o valor da participação
social.

ARTIGO 12.º

Deliberações

1 � A assembleia geral pode iniciar os seus trabalhos, funcio-
nar e deliberar, em primeira convocação, desde que se encontrem
presentes ou representados accionistas possuidores de acções repre-
sentativas de, pelo menos, mais de metade do capital.

2 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode funcio-
nar e deliberar seja qual for o número de accionistas presentes ou
representados, e da percentagem de capital que traduzem.

ARTIGO 13.º

Competência da assembleia geral

À assembleia geral compete, designadamente:
a) Eleger os órgãos sociais;
b) Apreciar o relatório de gestão, discutir e votar o balanço, as

contas e o parecer do fiscal único ou do conselho fiscal;
c) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
d) Deliberar sobre alterações estatutárias e aumentos ou redução

do capital;
e) Deliberar sobre as remunerações dos membros que integram

os órgãos sociais, podendo, para o efeito, designar uma comissão
de remunerações;

f) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convo-
cada.

ARTIGO 14.º

Reuniões

A assembleia geral reúne, pelo menos, uma vez, anualmente e
sempre que os conselhos de administração e fiscal ou fiscal único,

requeiram a sua convocação, e ainda, quando essa convocação for
requerida por accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
do capital legalmente previsto para esse efeito.

ARTIGO 15.º

Convocatória

A convocação da assembleia geral é feita com a antecedência e
nos termos legais.

SECÇÃO II
Administração da sociedade

ARTIGO 16.º

Conselho de administração

O conselho de administração é constituído por três, cinco ou sete
membros, eleitos em assembleia geral, que designará também, o
respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

Poderes do conselho de administração

São atribuídos ao conselho de administração os mais amplos
poderes de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos
relativos à concretização do objecto social e que não sejam estatu-
tária ou legalmente da competência de outro órgão.

ARTIGO 18.º

Relações com a assembleia geral

Nos termos e limites legais, o conselho de administração deve
satisfazer e respeitar as orientações e directrizes provenientes da
assembleia geral.

ARTIGO 19.º

Caução

Os administradores ficam dispensados de prestar caução.

ARTIGO 20.º

Deliberações

1 � O conselho de administração não pode funcionar sem que
se encontrem presentes ou representados a maioria dos seus mem-
bros em exercício.

2 � O conselho de administração reunirá, ordinariamente, pelo
menos, uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que con-
vocado pelo presidente ou por administradores ou pelo conselho
fiscal ou fiscal único.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar em reu-
nião por outro administrador, mediante carta registada ao respecti-
vo presidente.

ARTIGO 21.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade obriga-se pela assinatura de:
a) Dois administradores;
b) Um administrador ou um mandatário, dentro dos poderes que

lhe tenham sido conferidos, respectivamente, em acta do conselho
de administração ou em procuração;

c) Um administrador e um mandatário, nos termos precisos do
respectivo mandato.

ARTIGO 22.º

Incompetência

É expressamente vedado aos administradores ou mandatários
obrigar a sociedade, em actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 23.º

Remuneração

1 � A remuneração dos administradores será fixada pela assem-
bleia geral e subsistirá até deliberação em contrário.

2 � Pode a assembleia delegar esta atribuição numa comissão
constituída por três accionistas, um dos quais será o presidente da
mesa da assembleia geral.
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SECÇÃO III
Fiscalização

ARTIGO 24.º

Conselho fiscal ou fiscal único

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete ao fiscal úni-
co ou a um conselho fiscal, composto por presidente, dois vogais
efectivos e um suplente, todos eleitos em assembleia geral.

2 � O conselho fiscal reunirá sempre que convocado pelo seu
presidente ou pelos seus dois membros, e ainda, a pedido do con-
selho de administração, para dar parecer sobre assuntos que este lhe
submeta.

SECÇÃO IV
ARTIGO 25.º

Duração dos mandatos

1 � Os membros dos órgãos sociais serão eleitos pela assembleia
geral, por períodos de um ano, sendo sempre permitida a reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais manter-se-ão em funções,
até que sejam, eleitos os que os devam substituir.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais
ARTIGO 26.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos anuais, uma vez aprovados, terão a seguinte
aplicação:

a) Uma percentagem não inferior a 5%, será destinada à consti-
tuição da reserva legal, até este atingir o montante legalmente exi-
gível;

b) A assembleia geral deliberará sobre o fim ou os fins a dar ao
valor remanescente.

ARTIGO 27.º

Dissolução, liquidação, fusão, cisão, transformação,
aumento e redução de capital

1 � As assembleias gerais que tenham por fim deliberar sobre
a dissolução da sociedade, fusão, cisão, transformação, aumento ou
redução do capital social necessitam, para poderem deliberar em
primeira convocação, que estejam presentes ou representados ac-
cionistas que detenham, pelo menos, 60% do capital.

2 � Os usufrutuários de acções só poderão tomar parte nas de-
liberações das assembleias gerais referidas no corpo do artigo, com
autorização escrita dos respectivos proprietários de raiz.

CAPÍTULO V

Disposições finais
ARTIGO 28.º

Disposições finais e transitórias

O conselho de administração, fica desde já, autorizado a exer-
cer de imediato a exploração da empresa agora constituída, bem
como a levantar as entradas depositadas, para fazer face às obri-
gações a assumir, em consequência da actividade social.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12784451

PARTICIPAÇÕES EXA, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8607/991126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 14/991126.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída por Isa-
bel Maria de Almeida Rodrigues, divorciada, natural de Lisboa, da
freguesia de São Sebastião da Pedreira, residente na Avenida de
Portugal, 7, no Estoril, que outorga na qualidade de administrado-

ra e em representação da sociedade anónima sob a firma SOREL
S. G. P. S., S. A., pessoa colectiva n.º 503608750, com sede na Rua
Dr. José Espírito Santo, Edifício Sorel, freguesia de Marvila, con-
celho de Lisboa, matriculada na Conservatória do Registo Comer-
cial de Lisboa, 3.ª Secção sob o n.º 6552, com o capital social de
903 600 000$, qualidade e poderes de representação para o acto que
verifiquei pela certidão da conservatória do registo comercial a
fotocópia autenticada da acta n.º 23, do conselho de administração
da referida sociedade, documentos que arquivo.

CAPÍTULO I

Denominação, objecto e sede
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação social de Participações
Exa, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na gestão de participações sociais nou-
tras sociedades, como forma indirecta do exercício de actividades
económicas.

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é na Rua Dr. José Espírito Santo,
Edifício Sorel, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação do conselho de
administração, transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como abrir ou encerrar sucursais, agências,
delegações ou quaisquer outras formas de representação, no terri-
tório nacional ou no estrangeiro.

CAPÍTULO II
Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 50 000 euros, dividido em 10 000 acções, com o va-
lor nominal de cinco euros, cada.

2 � O conselho de administração poderá, nos termos da legis-
lação aplicável, elevar, por uma ou mais vezes, o capital da socie-
dade, até ao montante máximo de 250 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � As acções representativas do capital social são ao portador.
2 � As acções podem ser tituladas ou escriturais, reciprocamente

convertíveis nos termos da legislação aplicável.
3 � As acções tituladas serão representadas por títulos de uma,

cinco, 10, 50, 100, 1000 ou 10 000 acções e os títulos provisórios
ou definitivos serão assinados por um ou mais administradores,
podendo a respectiva assinatura ser de chancela ou reproduzida por
meios mecânicos nos termos autorizados na lei.

4 � As despesas de concentração, divisão, substituição ou aver-
bamentos de acções são da conta dos accionistas requerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica autorizada a emitir acções preferenciais sem
voto até ao montante de metade do capital.

ARTIGO 7.º

Os accionistas terão direito de preferência na subscrição de no-
vas acções em qualquer aumento de capital, na proporção das que,
ao tempo, possuírem.

ARTIGO 8.

1 � A sociedade poderá amortizar quaisquer acções por acordo
com os seus titulares e ainda verificados os seguintes casos:

a) Dissolução, falência, insolvência ou interdição do accionista;
b) Arrolamento, arresto, penhora ou penhor de acção;
c) Violação de disposição do contrato de sociedade pelo accio-

nista.
2 � O cálculo da contrapartida a pagar pela amortização das

acções será feito por Revisor Oficial de Contas, designado para o
efeito pelo conselho de administração.
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ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir obrigações, incluindo obrigações com
juro suplementar ou prémio de reembolso, obrigações convertíveis
em acções ou obrigações com direito de subscrição de acções, bem
como quaisquer outros títulos de dívida negociáveis nas modalida-
des legalmente admitidas.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias nos
casos e com os condicionalismos previstos na lei.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o conselho de administra-
ção e o fiscal único.

SECÇÃO I
Assembleia geral � Deliberações dos accionistas

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto que, com a antecedência mínima de oito dias
sobre a data da respectiva reunião, tenham acções da sociedades
registadas ou escrituradas em seu nome.

2 � A cada acção cabe um voto.
3 � Sem prejuízo da representação legal, nas assembleias gerais

ou deliberações unânimes por escrito, os accionistas que forem
pessoas colectivas podem fazer-se representar por qualquer pessoa,
mesmo tratando-se de estranhos à sociedade e os accionistas que
forem pessoas singulares só podem fazer-se representar por um
membro do conselho de administração, pelo cônjuge, por ascenden-
te ou descendente ou por outro accionista, bastando, para ambos
os casos, como instrumento de representação voluntária uma carta
ou telecópia assinada pelo accionista e enviada ao presidente da
mesa.

ARTIGO 13.º

Os accionistas deliberam, em assembleia geral, sobre as matérias
que lhe forem especialmente atribuídas por lei.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou
estranhos à sociedade.

ARTIGO 15.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas pelo presidente da
mesa e devem ser realizadas na sede da sociedade ou em local
dentro do concelho da sede da sociedade, a designar na respectiva
convocatória.

2 � Em primeira convocação, a assembleia geral pode delibe-
rar desde que estejam presentes ou devidamente representados, pelo
menos, os accionistas que detenham acções correspondentes a me-
tade do capital, salvo se a deliberação tiver por objecto a alteração
do contrato de sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução
ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada,
caso em que deverão estar presentes ou devidamente representados
accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a
dois terços do capital social.

3 � Em segunda convocação, a assembleia geral pode cons-
titui-se e funcionar validamente seja qual for o número de accio-
nistas presentes ou representados.

4 � Na convocatória pode logo ser fixada uma segunda data de
reunião para o caso de a assembleia geral não poder, por falta de
quorum, reunir na primeira data marcada, contanto que entre as
suas datas medeiem, pelo menos, 15 dias.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral delibera por maioria simples dos votos emi-
tidos, salvo disposição legal ou estatutária que exija maioria qua-
lificada.

SECÇÃO II
Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A administração da sociedade compete a um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, desig-
nadamente, três, cinco, sete ou nove, consoante o que for delibe-
rado em assembleia geral.

2 � Os administradores, que podem ser ou não accionistas, se-
rão eleitos pela assembleia geral que designará, de entre eles, o
respectivo presidente.

3 � Na falta de designação pela assembleia geral, o próprio
conselho de administração designará, de entre os seus membros, um
presidente.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração é convocado pelo presidente
ou por outros dois administradores, devendo reunir, pelo menos,
uma vez em cada trimestre e sempre que o interesse da sociedade
o exija.

2 � O conselho não pode validamente funcionar sem que este-
ja presente ou devidamente representada a maioria dos seus mem-
bros.

3 � É permitido o voto por correspondência desde que o assunto
sobre que recai a deliberação seja devidamente identificado e ine-
quívoco o sentido de voto.

4 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos
administradores presentes ou representados ou dos que hajam vo-
tado por correspondência.

ARTIGO 19.º

1 � Ao conselho de administração compete deliberar sobre qual-
quer assunto relativo à gestão e administração da sociedade e ain-
da pactuar com devedores e credores, desistir, transigir e confes-
sar em quaisquer pleitos, bem como comprometer-se em arbitragens.

2 � A sociedade é representada em juízo e fora dele, activa ou
passivamente, por dois administradores, por um administrador a
quem a assembleia geral confira poderes especiais de representa-
ção, por procurador ou procuradores mandatados para o efeito.

3 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de
um administrador.

4 � Poderá o conselho de administração, sempre que o interes-
se da sociedade o justifiquem nomear de entre os seus membros,
uma comissão executiva formada por três administradores, delegan-
do nela a gestão corrente da sociedade e estabelecendo o seu modo
de funcionamento.

ARTIGO 20.º

Salvo deliberação da assembleia geral em sentido diverso, a res-
ponsabilidade de cada administrador deve ser caucionada por qual-
quer das formas previstas na lei no valor de 5000 euros.

ARTIGO 21.º

A remuneração dos administradores será fixada em assembleia
geral ou, se esta o deliberar, por uma comissão de fixação de ven-
cimentos composta por três representantes dos accionistas ou seus
representantes.

SECÇÃO III
Fiscalização

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
será um Revisor Oficial de Contas, ou uma Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas.

2 � A assembleia geral elegerá um suplente para o fiscal único
que será igualmente um Revisor Oficial de Contas ou uma Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas.

SECÇÃO IV
Disposições gerais

ARTIGO 23.º

Os membros dos órgãos sociais são eleitos por períodos de qua-
tro anos, sendo a sua reeleição, por uma ou mais vezes.
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CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 24.º

O ano social é o ano civil.

ARTIGO 25.º

Os lucros líquidos, comprovados pelo balanço e apurados em
cada exercício e deduzida a percentagem para a reserva legal exi-
gida por lei, terão a aplicação que a assembleia geral decidir, não
sendo obrigatória a distribuição de qualquer parte deles aos accio-
nistas.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação da sociedade
ARTIGO 26.º

Se for deliberada a dissolução da sociedade, a assembleia geral
determinará a forma e o prazo da liquidação e nomeará os liqui-
datários, fixando-lhes as atribuições.

CAPÍTULO VI

Disposições finais
ARTIGO 27.º

Para todas as questões emergentes deste contrato de sociedade,
designadamente, as relativas à validade dos seus artigos e ao exer-
cício de direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade ou en-
tre esta e os membros dos seus órgãos sociais ou liquidatários, é
exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa.

Disposições transitórias

1 � Sem prejuízo do disposto nos artigos 13.º, 17.º, 21.º e 22.º,
deste contrato, ficam, desde já, nomeados os órgãos sociais para o
quadriénio de 1999/2003, com a seguinte composição:

a) Mesa da assembleia geral:
Presidente: Duarte Nuno d�Orey da Cunha.
Secretário: Lourenço Nascimento da Cunha.
b) Conselho de administração:
Presidente: Pedro Mendonça de Queiroz Pereira, casado, residen-

te na Rua Gregório Lopes, lote 1522, 7.º, em Lisboa.
Vogal: Isabel Maria de Almeida Rodrigues, divorciada, residen-

te na Avenida de Portugal, 7, Estoril.
Vogal: José Maria Xerez Puppe dos Santos, casado, residente na

Rua Duarte Pacheco Pereira, 17, em Lisboa.
c) Fiscal único:
Efectivo: António Dias e Associados � Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, Torre 1, 7.º, em Lis-
boa, representada por António Marques Dias, casado, residente na
Rua Tomás da Fonseca, 4, 1.º esquerdo, em Lisboa.

Suplente: Magalhães, Neves & Associados � Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede nas Amoreiras, Torre 1, 7.º,
em Lisboa, representada por João Luís Falua Costa da Silva, ca-
sado, residente na Estrada da Luz, 66, 7.º esquerdo, em Lisboa.

d) Comissão de fixação de vencimentos:
Carlos Henrique Rodrigues, Pedro Mendonça de Queiroz Perei-

ra, e Isabel Mariade Almeida Rodrigues.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12784443

PLASMÉDIA � COMUNICAÇÃO E IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8598/991124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/991124.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, por:
1.º Paulo Alexandre Romão Valente Ferreira, solteiro, maior,

natural da freguesia de Benfica, concelho de Lisboa, habitualmen-
te residente em Lisboa, contribuinte fiscal 133502724 e portador
do bilhete de identidade n.º 7353930, emitido em 27 de Junho de
1997, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

2.º João Miguel Castro da Graça e Costa, solteiro, maior, natu-
ral da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa,

residente habitualmente em Lisboa, contribuinte fiscal 201381214,
portador do bilhete de identidade n.º 10100100 de 30 de Julho de
1998, dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; e

3.º Carla Xavier de Basto Fonseca da Costa, divorciada, natural
da freguesia de São Sebastião da Pedreira, habitualmente residen-
te em Lisboa, contribuinte n.º 124635806, e portadora do bilhete
de identidade n.º 4530443, de 21 de Abril de 1999, pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, ficando a reger-se pelos seguin-
tes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação PLASMÉDIA � Co-
municação e Imagem, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua
David de Sousa, 10, 2.º esquerdo, na freguesia de São João de
Deus.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social pode ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas ou encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou
outras formas de representação em qualquer ponto do País ou no
estrangeiro.

2.º

O objecto da sociedade consiste na comunicação e média, pu-
blicações e edições de revistas, publicidade e imagem, editora
média, agência de publicidade, agência promotora, representação
editorial concessionária central de meios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, que após a taxa de conversão, corresponde um
1 002 410$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor
nominal de 1700 euros, pertencente ao sócio João Miguel Castro
da Graça e Costa, outra do valor nominal de 1650 euros, perten-
cente à sócia Carla Xavier de Basto Fonseca da Costa, e outra do
valor nominal de 1650 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexan-
dre Romão Valente Ferreira.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, incumbe a um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios João Miguel
Castro da Graça e Costa e Carla Xavier de Basto Fonseca da
Costa.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes ou
de um gerente e de um procurador ou mandatário.

4 � Aos gerentes fica expressamente vedado obrigar a sociedade,
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10495703

CRESDECOR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8226/990623; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 29/990623.

Certifico, que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRESDECOR � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede social na Rua Padre Francisco, 18-B,
freguesia de Santo Condestável, concelho de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe e estabelecer sucursais, dele-
gações ou outras formas de representação social, no País ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria de construção civil,
importação, exportação, representação e comércio de materiais de
construção e decoração, a compra e venda, construção, exploração,
arrendamento e administração de bens imóveis, a prestação de ser-
viços conexos com estas actividades, bem como, transporte rodo-
viário.
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ARTIGO 3.º

Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá, sob
qualquer forma legal ou contratual, associar-se com terceiros, no-
meadamente, para formar sociedades, consórcios, agrupamentos
complementares de empresas ou associações em participação, as-
sim como adquirir e alienar participações no capital social de ou-
tras sociedades com objecto diferente do referido no artigo anterior.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
400 000$, correspondente à soma de uma quota de 300 000$, per-
tencente ao sócio Adelino Venceslau Crespo e outra de 100 000$,
pertencente ao sócio António Jorge Martins Barata.

ARTIGO 5.º

1 � A cessão ou divisão de quotas, entre vivos, a terceiros não
sócios, depende do consentimento da sociedade.

2 � Em qualquer caso de cessão de quotas entre vivos, os só-
cios têm sempre direito de preferência e, não fazendo uso dele,
passará o mesmo para a sociedade.

3 � Se existir mais do que um sócio a preferir, a quota a trans-
mitir será dividida entre eles, na proporção das que ao tempo pos-
suírem.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencentes a
qualquer sócio nos casos previstos na lei.

ARTIGO 7.º

A administração e representação da sociedade será exercida por
uma ou dois gerentes, com a remuneração que for fixada em as-
sembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência terá os mais amplos poderes de gestão e repre-
sentação social, em juízo e for a dele, activa ou passivamente e
designadamente para praticar todos os actos que de destinem à
prossecução do objecto social da sociedade.

2 � É inteiramente vedado aos gerentes obrigar a sociedade em
garantias hipotecárias ou livranças, sem decisão favorável prévia,
tomada pela assembleia geral por unanimidade dos votos correspon-
dentes à totalidade do capital social.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente ou
de um mandatário com poderes para o efeito.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.

ARTIGO 10.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de descontada a
percentagem para o fundo da reserva legal, serão aplicados de
acordo com o que for deliberado pela assembleia geral que apro-
var o respectivo balanço de contas.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08933642

5-KR-PORTUGAL RESTAURAÇÃO E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7481/980918; identificação de pessoa colectiva
n.º 504394657; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 27/991026.

Certifico, que foi aumentado o capital de 400 000$ para
188 000 000$, tendo sido modificados os artigos 2.º, 4.º, 5.º, n.os

2, 3 e 4 e 7.º, 8.º e 10.º, n.os 2, 3, 4 e 5 e eliminado o 11.º, com
subsequente renumeração dos restantes:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 2 a 10,
tornejando para a Rua do Condes, 22 a 34, freguesia de São José,
concelho de Lisboa, ficando a gerência desde já autorizada a
deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 188 000 000$,
correspondente a duas quotas idênticas no valor de 94 000 000$,
pertencentes, cada uma às sócias Kingdom Holdings 4 BV e Arrá-
bida 2000, Actividades Hoteleiras e Turísticas, L.da, do qual
112 960 000$, se encontram já realizados em dinheiro.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até ao
montante global de 1 000 000 000$, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � As cessões de quotas são dependentes do consentimento da
sociedade.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota pedirá o consenti-
mento da sociedade por escrito, com indicação do cessionário e de
todas as condições de cessão, bem como notificará do mesmo modo
os demais sócios, a fim de que exerçam um direito de preferência
na proporção das suas quotas.

3 � A sociedade deliberará sobre o pedido referido no n.º 2, nos
15 dias subsequentes à sua recepção.

4 � O direito de preferência referido no n.º 2, deverá ser exer-
cido nos 30 dias subsequentes à respectiva notificação, e nas exac-
tas condições do negócio sobre o qual a preferência é exercida.

ARTIGO 7.º

A sociedade vincula-se:
a) Pelas assinaturas de três gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais gerentes, nos termos da dele-

gação prevista no n.º 4, do artigo 6.º;
c) Pela assinatura de um mandatário, nos limites dos respectivos

poderes.

ARTIGO 8.

1 � Deve a gerência deliberar por maioria simples, salvo nas
matérias constantes do número seguinte.

2 � A gerência delibera por unanimidade nos seguintes casos:
a) Aprovação do orçamento anual da sociedade e quaisquer al-

terações ao mesmo;
b) Venda, aquisição ou locação de bens do activo da sociedade

que excedam os 10 000 000$, no decorrer do exercício contabilís-
tico anual iniciado em 1 de Janeiro e concluído em 31 de Dezem-
bro;

c) Assunção e concessão de empréstimos pela sociedade, conces-
são de hipotecas ou garantias pela sociedade que excedam cada um
destes actos, o valor unitário de 5 000 000$;

d) Contratação e remuneração, incluindo os benefícios em espé-
cie, dos cargos de direcção da sociedade;

e) Aprovação e assinatura de qualquer contrato de fornecimento
ou adjudicação de produtos, bens ou serviços cujo valor exceda os
5 000 000$, ou cujo período de duração exceda os 12 meses;

f) Contratação para a sociedade de qualquer pessoal cujo salá-
rio mensal bruto, incluindo os benefícios em espécie exceda os
500 000$;

g) Aprovação do balanço e contas anuais da sociedade, com
sujeição à subsequente aprovação da assembleia geral;

h) Celebração de contratos de gestão;
i) A delegação dos poderes de gerência em um ou mais gerentes

ou num mandatário;
j) Celebração de quaisquer contratos com eventuais patrocinado-

res, qualquer que seja o montante envolvido;
l) Celebração pela sociedade de quaisquer contratos ou acordos

ou compromissos de qualquer natureza com quaisquer pessoas sin-
gulares ou colectivas com as quais os sócios ou gerentes da socie-
dade tenham relações de participações societárias ou outras vínculos
especiais.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios podem reunir-se em assembleias universais, sem
necessidade de convocação, nem de formalidades prévias, bem
como tomar deliberações unânimes por escrito e deliberações por
voto escrito.

2 � As assembleias gerais são validamente constituídas com a
representação de mais de 50% do capital social realizado, salvo
quando esteja em causa deliberar sobre os assuntos enunciados nos
n.os 4 e 5.

3 � As deliberações da assembleia geral são tomadas pela maio-
ria de 50% mais um dos votos correspondentes ao capital repre-
sentado, salvo quando esteja em causa deliberar sobre os assuntos
enunciados nos n.os 4 e 5.

4 � Em assembleia geral de primeira convocação, devem estar
representados para a respectiva constituição de dois terços do ca-
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pital realizado, e as deliberações devem ser tomadas por maioria
de 80% dos votos nas seguintes matérias:

a) Alteração da nacionalidade da sociedade;
b) Alteração do objecto social da sociedade;
c) Aumento das obrigações dos sócios;
d) Aumento do capital social da sociedade;
e) Redução de capital;
f) A exigência de prestações suplementares;
g) Distribuição de dividendos e/ou a alteração do método de

distribuição dos lucros;
h) O estabelecimento de quaisquer reservas voluntárias para além

da reserva legal;
i) A fusão, cisão ou dissolução da sociedade;
j) Qualquer outra alteração ao contrato de sociedade;
k) A nomeação de mandatários da sociedade.
5 � Em assembleia geral de segunda convocação, se estiverem

representados pelo menos 51%, do capital social, as deliberações
a que se refere o número anterior poderão ser tomadas por maioria
simples.

ARTIGO 11.º

Os membros da gerência devem elaborar e submeter aos órgãos
competentes da sociedade o relatório de gestão, as contas do exer-
cício e os demais documentos de prestação de contas previstas na
lei, relativos a cada ano civil, nos termos do artigo 65.º e seguin-
tes, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

Exceptuada a parte destinada à reserva legal, imposição feita no
artigo 33.º, do Código das Sociedades Comerciais, os lucros resul-
tantes do exercício terão o destino deliberado em assembleia geral
por maioria simples.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica autorizada, por deliberação dos sócios, a
derrogar quaisquer preceitos dispositivos do código das sociedades.

ARTIGO 14.º

Para todas as questões emergentes deste contrato é competente
o foro da Comarca de Lisboa, com exclusão de qualquer outro.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332107

CRASI-SOFT � SERVIÇOS DE SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4399/950523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503424374; inscrição n.º 9 e averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 12 e 14/991026.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 12/991026. � Nomeação como
gerentes, por deliberação de 15 de Outubro de 1997, de Gil Duar-
te da Cunha Simões e Nuno Miguel de Sousa e Faro Clara.

Mais certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma CRASI-SOFT � Serviços de
Software, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na Rua da Misericórdia,
76, freguesia do Sacramento, podendo ser transferida por simples
deliberação da gerência, para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho de Lisboa.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323337

PARAREDE � TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 463/910411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502544864; inscrição n.º 15; número e data da apresenta-
ção: 25/990707.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

Inscrição n.º 15 à apresentação n.º 25/990707 � Nomeação do
conselho de administração e do conselho fiscal, por deliberação de
31 de Março de 1999, para o triénio de 1999/2001.

Conselho de administração:
João Manuel de Oliveira Figueiredo Pereira, casado, Quinta da

Alagoa, lote D, 37, 1.º direito, Carcavelos, presidente.
Manuel Pedro Reis Sobral, casado, Avenida São João de Deus,

7 F, 6.º direito, Lisboa.
Edgar de Figueiredo Fernandes Secca, casado, Alameda Padre

Álvaro Proença, Lote C, 2.º-A, Lisboa.
João de Almeida Pinto e Sousa, casado, Rua General Celestino

da Silva, 6, 3.º esquerdo, Lisboa.
Rui Jorge Fragoso Fontoura, casado, Rua da Gateta de Oeiras,

20, 4.º C, Oeiras.
Conselho fiscal:
Marília Fernanda Correira Sampaio Pedroso, divorciada, Rua

Ernesto da Silva, 17, 1.º direito, Lisboa, presidente.
Jaime Luís Laranjo Safaneta, casado, Rua Beira Alta, 41, Char-

neca da Caparica.
Victor Manuel Rodrigues de Oliveira, divorciado, Rua Almeida

e Sousa, 50, rés-do-chão direito, Lisboa, Revisor Oficial de Con-
tas.

Fernando Manuel de Magalhães Teixeira Pinto, casado, Rua D.
Frei Pedro Mesquita, 339, 4.º direito, São Mamede de Infesta,
Matosinhos, Revisor Oficial de Contas, suplente.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10435905

PARAREDE � TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 463/910411; identificação de pessoa colectiva
n.º 502544864; inscrição n.º 16; número e data da apresenta-
ção: 36/991026.

Certifico, que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 3.º, 13.º n.º 1, 16.º e 23.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é na Avenida José Malhoa, 21, fre-
guesia de Campolide, concelho de Lisboa.

2 � [�]

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o desenvolvimento de projectos,
prestação de serviços, produção de software e hardware e toda a
sua comercialização, nas áreas de sistemas de informação e comu-
nicação e das suas infra-estrturas.

ARTIGO 13.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, accionistas ou não, eleitos por três anos pela
assembleia, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
triénios, sem qualquer limitação.

2 � [�]

ARTIGO 16.º

Compete ao conselho de administração representar e gerir as
actividades da sociedade, cabendo-lhe os mais amplos poderes de
gestão consignados na lei, conforme os artigos 405.º, 406.º, 407.º,
408.º e 409.º, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 23.º

1 � Os lucros líquidos anuais, devidamente aprovados, terão a
aplicação que seja deliberado pela assembleia geral, sem prejuízo do
cumprimento das disposições legais sobre constituição de reservas.
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2 � A constituição ou reforço de reservas especiais não obriga-
tórias fica sujeita a deliberação tomada por maioria não inferior a
dois terços dos votos emitidos.

O texto actualizado do contrato, ficou depositado, na pasta res-
pectiva.

Vai conferida e conforme.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332328

PLANACTIVO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 545/890215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501922822; inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 13/990705.

Certifico que foi aumentado o capital de 400 000$ para
2 000 000$, com a remodelação total do contrato, que passa a ter
a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLANACTIVO � Sociedade
de Mediação de Seguros, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Madrid, 24, rés-do-chão, direito, em Lisboa, freguesia de São João
de Deus.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá criar su-
cursais, agências, delegações ou outras formas de representação em
Portugal ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto exclusivo a mediação de seguros.

3.º

O capital social integralmente realizado é de 2 000 000$ e divi-
dido em três quotas, sendo uma no valor de 1 000 000$ pertencente
à sócia Paula Cristina de Paiva e Pombo Farinha Pinto Rodrigues;
outra no valor de 700 000$ pertencente ao sócio Eduardo Almeida
Lopes; e uma no valor de 300 000$ pertencente à sócia Ana Isa-
bel de Sousa Almeida Lopes.

4.º

Os sócios poderão realizar prestações suplementares de capital
até ao montante máximo global de 8 000 000$, podendo ainda ser
pedido aos sócios suprimentos a remunerar nos termos do respec-
tivo contrato, que dependerá da prévia deliberação da assembleia
geral.

5.º

A gerência da sociedade será exercida pelos sócios Paula Cris-
tina de Paiva e Pombo Farinha Pinto Rodrigues, e Eduardo Almeida
Lopes.

6.º

1 � A sociedade considera-se obrigada nos seus actos e contratos:
a) Pela assinatura conjunta de dois gerentes ou pela assinatura

de um gerente e de um procurador;
b) Pela assinatura de um procurador nos limites dos poderes que

lhe forem conferidos.
2 � Em assuntos de mero expediente, bastará a assinatura de um

gerente.
3 � É absolutamente interdito aos gerentes praticarem actos ou

assinar documentos em nome da sociedade, que sejam alheios ao
seu objecto social, designadamente prestando cauções, fianças,
subfianças, aceitando ou sacando letras de favor, sendo tais actos,
quando realizados, considerados da inteira responsabilidade dos
gerentes que os subscreveu.

7.º

1 � A cessão de quotas apenas entre os sócios é livre, depen-
dendo em todos os demais casos do consentimento da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas de quotas, a sociedade em primeiro
lugar, e os sócios sem segundo, gozam do direito de preferência.

3 � Preferindo mais de um sócio a quota alienada será dividi-
da pelos sócios preferentes, na proporção das respectivas quotas.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer um dos
sócios, nos seguintes casos:

a) Com o consentimento do sócio que dela for titular;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido, ou se a quota de

qualquer um dos sócios for dada em penhor, penhorada ou arres-
tada, sem que nestes dois últimos casos, seja deduzida a oposição
judicialmente julgada procedente pelo respectivo sócio;

c) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens, ou separação
de bens, a respectiva quota não fique a pertencer ao sócio inicial;

d) Se sendo pessoa colectiva se dissolver;
e) Venda ou adjudicação judiciais;
f) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular;
g) Quando a quota seja cedida com violação do artigo 7.º deste

contrato;
h) Quando o titular dolosamente prejudicar a sociedade no seu

bom nome ou no seu património.
2 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da

amortização é:
a) No caso da alínea a) o valor acordado entre as partes;
b) Nos casos das alíneas b), c), d) e f), o valor do último balan-

ço social aprovado;
c) Nos casos das alíneas g) e h) o valor nominal da quota.

9.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10959386

MAGALHÃES, LEAL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 881/710127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500492344; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e inscrição
n.º 15; números e data das apresentações: 25 e 26/991025.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e à apresentação n.º 25/991025.
Cessação de funções do gerente António Manuel Mendes da

Silva Ramos, por ter renunciado, em 8 de Setembro de 1999.

Certifico ainda que foi alterado o contrato da sociedade em epí-
grafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
2 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
1 000 000$, e outra de 900 000$ pertencentes ao sócio José Car-
los Fernandes Ferreira; e uma de 100 000$ pertencente à sócia
Virgínia Maria Santos Martins.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio José Carlos Fernan-
des Ferreira, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323736

MARK-E-MARCA � MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4690/950926; identificação de pessoa colectiva
n.º 503606642; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1  e inscrição
n.º 5; números e data das apresentações: 21 e 22/991025.
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Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 21/
991025.

Cessação de funções do gerente Fernando da Silva Rebelo, por
ter renunciado, em 22 de Julho de 1999.

Certifico ainda que foi aumentado o capital de 3 000 000$ para
8 000 000$, tendo sido modificados o n.º 1 do artigo 1.º, e o ar-
tigo 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Mark-e-Marca �
Marketing e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor
Alfredo Sousa, lote J-1, loja, freguesia do Lumiar, concelho de
Lisboa.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrado
na Caixa Social é de 8 000 000$ e corresponde à soma das seguin-
tes quotas: uma quota de 4 000 000$ do sócio José Manuel
Madureira Borges da Rocha; uma quota de 1 200 000$ do sócio
Miguel António Gonçalves da Silveira Moniz Soares; uma quota
de 400 000$ da sócia Ana Paula de Spínola e Santos Pardal; e uma
quota de 2 400 000$ da sócia REPRESSE � Edições Especia-
lizadas, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10595848

MAXITEL � SERVIÇOS E GESTÃO
DE TELECOMUNICAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3407/940329; identificação de pessoa colectiva
n.º 503172120; inscrição n.º 18; número e data da apresenta-
ção: 30/991025.

Certifico que o capital social de 1 000 000 000$ foi aumentado
para 1 350 000 000$, tendo sido alterado o artigo 4.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro é
de 1 350 000 000$ e dividido em 1 350 000 acções com o valor
nominal de 1000$ cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988479

CINEGRUPO 7 � PRODUTORA DE FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 414/840427; identificação de pessoa colectiva
n.º 501536876; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
991029.

Certifico que o capital social de 10 000 000$ foi aumentado para
50 000 000$, tendo sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 000$ e está integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores constantes da escrituração,
e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma quota de
30 000 000$ pertencente ao sócio João Maria Moedas Miguel; e
duas quotas, uma de 4 000 000$, e outra de 16 000 000$ perten-
centes ao sócio João Paulo da Silva Moedas Miguel.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332921

MOSTOLES INDUSTRIAL PORTUGUESA � MOBILIÁRIO
PARA COZINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 073/710401; identificação de pessoa colectiva
n.º 500387583; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 20/990520.

Certifico que o capital social de 100 000 000$ foi aumentado para
150 000 000$, tendo sido alterado o artigo 2.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 150 000 000$ e está integralmente realiza-
do em dinheiro e nos diversos valores da escrita social e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 149 000 980$ perten-
cente à sócia Mostoles Industrial, S. Α.; e uma de 20 000$
pertencente ao sócio José António Alvarez Lopez.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988487

PROCATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5796/9861217; identificação de pessoa colectiva n.º 503793906;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 21/991029.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado para
12 000 000$, tendo sido alterados o n.º 1 do artigo 1.º, o artigo 3.º,
e o n.º 1 do artigo 8.º, que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Procatering, L.da, e tem
a sua sede social na Rua de Cecília Meireles, 11-A, em Lisboa,
freguesia de São Domingos de Benfica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
12 000 000$ e representado pelas seguintes quotas: uma de
3 150 000$ do sócio Manuel Luís Alçada Baptista Palha de Araújo;
uma de 2 950 000$ do sócio Humberto dos Santos Martins Alves;
uma de 2 950 000$ do sócio João José Gouveia D� Ascensão; e
uma de 2 950 000$ do sócio Rui Manuel Correia Duarte.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, e a sua representação, em juízo e
fora dele, são exercidas pelos sócios desde já nomeados gerentes,
Humberto dos Santos Martins Alves, Manuel Luís Alçada Baptista
Palha de Araújo, e Rui Manuel Correia Duarte.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320664

PROCATERING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5796/961217; identificação de pessoa colectiva
n.º 503793906; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 22/991029.
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Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 22/
991029.

Cessação de funções do gerente João José Gouveia d� Ascensão,
por ter renunciado, em 13 de Julho de 1999.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 09810447

M. A. ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2808/930720; identificação de pessoa colectiva
n.º 503036679; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 33/991029.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de M. Α. � Arqui-
tectos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Professor Veiga Ferreira,
17-B, freguesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

Por simples deliberação da gerência a sede social pode ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
criar filiais, sucursais, ou outras formas de representação.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332956

COMABER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 424/890314; identificação de pessoa colectiva n.º 502120320;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 3/991029.

Certifico que o capital social de 10 000 000$ foi aumentado para
20 000 000$, tendo sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMABER � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida
de Miguel Bombarda, 61, rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Nossa
Senhora de Fátima.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária e serviços
conexos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado a dinheiro e nos diver-
sos valores do activo é de 20 000 000$, e corresponde à soma de
três quotas, sendo uma de 12 000 000$ pertencente ao sócio Luís
do Couto; e duas do valor nominal de 4 000 000$ cada, pertencen-
do uma a cada um dos sócios Jorge Bernardino Neves do Couto,
e Isabel Maria do Couto.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332581

PORTLÍNGUA � PROFESSORES E TRADUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 399/900723; identificação de pessoa colectiva
n.º 502386380; inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 11/991029.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao n.º 1 do artigo 1.º e o artigo 3.º, que passam a ter a se-
guinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a usar a firma PORTLÍNGUA �
Professores e Tradutores, L.da, e tem a sua sede na Calçada do
Garcia, 29, 1.º, direito, em Lisboa, freguesia da Pena.

2 � (Mantém-se).
3 � (Mantém-se).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo é de 400 000$ e corresponde à soma de
duas quotas, sendo uma do valor nominal de 380 000$ pertencen-
te à sócia Maria Dulce Pinto Bouça Tavares; e uma do valor no-
minal de 20 000$ pertencente ao sócio Ângelo Manuel Bouça
Marques Tavares.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332840

CHECK PLAN � CLÍNICA DE CHECK UP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7256/980609; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 26/991029.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 26/
991029.

Cessação de funções do gerente Samuel Eduardo Caracol
Derriça, por ter renunciado, em 20 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11988495

MAVIMAG � PROMOÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5839/970102; identificação de pessoa colectiva n.º 503794554;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 43/990714.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 4 à apresentação n.º 43/990714.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

deliberação de 30 de Março de 1999, para o quadriénio em curso
de 1997-2000, de António Segadães Madeira Tavares, residente na
Avenida do Brasil, 126, 7.º, direito, Lisboa.

O administrador António Segadães Madeira Tavares é divorciado.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10474161

C. R. M. � SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO E TELEMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1459/920221; identificação de pessoa colectiva n.º 502821043;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 24/991029.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1997.

Está conforme o original.

21 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 01507346
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MALVEIRA-GUINCHO, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
E IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4715/951004; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504599; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 6; números e data das apresentações: 5 e 6/991103.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 5/
991103.

Cessação de funções do administrador único, António Manuel Fer-
reira Simões de Almeida, por ter renunciado em 7 de Julho de 1999.

Inscrição n.º 6 à apresentação n.º 6/991103.
Nomeação do administrador único, por deliberação de 7 de Ju-

lho de 1999, para o quadriénio em curso de 1999-2002, de Gui-
lherme Paulo Correia de Sá, casado, residente na Rua do Gama,
lote 1, loja, Cascais.

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332751

PIXU� S � PUBLICIDADE, IDEIAS, MARKETING E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8252/990706; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 12/990706.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

José António de Almeida Martins, contribuinte fiscal n.º 155203444,
natural da freguesia de São José, concelho de Lisboa e mulher, Fer-
nanda da Conceição dos Santos Benzinho de Almeida Martins, con-
tribuinte fiscal n.º 151043213, natural da freguesia de Santa Isabel,
concelho de Lisboa, casados no regime da comunhão de adquiridos,
e residentes na Rua 12, lote 62, Redondos, Arrentela, concelho do
Seixal.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 4530662, de 26 de
Março de 1993; e 4654434, de 9 de Junho de 1992, ambos emiti-
dos pelo Centro de Identificação Civil e Criminal de Lisboa.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PIXU� S � Publicidade, Ideias,
Marketing e Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua de Domingos
Sequeira, 27, 1.º-H, freguesia da Lapa, concelho de Lisboa.

2 � Por decisão da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, agências ou outras formas locais de representação
social, onde e quando esta julgar conveniente.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações em
sociedades com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos
complementares de empresas, constituir associações em participa-
ção e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício de agência de publici-
dade e actividades afins de produção gráfica, audiovisual e multi-
média, promoção de eventos, execução de stands, merchandising,
compra de tempo e espaço nos média, comercialização de tempo e
espaço nas novas tecnologias de comunicação, estudos de audiên-
cia e marketing.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
400 000$ e acha-se dividido em duas quotas iguais de 200 000$,
uma de cada sócio, José António de Almeida Martins, e Fernanda
da Conceição dos Santos Benzinho de Almeida Martins.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 1 000 000$.

3 � Poderão ser feitos suprimentos nas condições que vierem a
ser deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão total ou parcial de quotas a não sócios, depende
sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas os sócios não cedentes em primeiro
lugar, e a sociedade em segundo lugar, gozam do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade pertencem
aos gerentes a eleger em assembleia geral.

2 � A gerência não terá remuneração, se tal for deliberado pe-
los sócios.

3 � Fica desde já designado gerente o sócio José António de
Almeida Martins.

4 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas, nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
 b) Ocorrendo penhora, arrolamento ou arresto, ou quando por

qualquer motivo, se deva proceder à arrematação ou adjudicação
judicial da quota;
   c) Se ocorrer o falecimento do seu titular;
   d) Se a quota for cedida sem o consentimento da sociedade, sen-
do este devido;

e) Por exclusão do seu titular;
f) Por falência do seu titular; e
g) Em caso de partilha da quota, por divorcio ou separação de

bens, se esta não for adjudicada ao respectivo titular.
2 � Se a lei não dispuser imperativamente de modo diverso, nos

casos previstos nas alíneas b), c), f) e g), a amortização será efec-
tuada pelo valor que para a quota resultar de balanço especial orga-
nizado para o efeito; e nos casos previstos nas alíneas d) e e), a con-
trapartida da amortização será igual ao valor nominal da quota.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal, e poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão em sua substituição
serem criadas uma ou mais quotas destinadas a serem cedidas a um
ou a alguns dos sócios, ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária dos sócios nas assembleias gerais que
admitam tal representação pode ser conferida a qualquer pessoa.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
de Sousa Rebelo. 10959416

4 ADV� S � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7164/980513; identificação de pessoa colectiva
n.º 504165216; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 25/990504.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 25/
990504.

Cessação de funções do gerente Manuel Eduardo da Cruz An-
drade, por ter renunciado, em 13 de Abril de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08911789

4 ADV� S � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7164/980513; identificação de pessoa colectiva
n.º 504165216; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
991018.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a comercialização de equipamen-
tos, aparelhos e consumíveis para a actividade de escritório, pres-



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 40 � 17 de Fevereiro de 2000 3890-(113)

tação de serviços na área de fretamento de mercadorias nacionais
e internacionais.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11320893

PEREIRA ESTEVES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 128/740712; identificação de pessoa colectiva
n.º 500395152; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e
data da apresentação: 40/990720.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e à apresentação n.º 40/
990720.

Cessação de funções da gerente Marília de Jesus Piedade Rita
Lopes, por ter renunciado, em 20 de Maio de 1999.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082980

CREDIAUTO � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS NOVOS E USADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 297/890126; identificação de pessoa colectiva
n.º 502100133; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 2/991019.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CREDIAUTO � Sociedade Comer-
cial de Automóveis Novos e Usados, L.da, e tem a sua sede na
Avenida 5 de Outubro, 75-C, freguesia de Nossa Senhora de Fáti-
ma, concelho de Lisboa.

§ único. (Mantém-se).

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323043

CÂNDIDA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2991/931012; identificação de pessoa colectiva
n.º 500855617; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 8; números e data das apresentações: 29 e 30/990507.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e à apresentação n.º 29/
990507.

Cessação de funções do gerente Adelino Cipriano Roxo, por ter
renunciado em 17 de Setembro de 1998.

Inscrição n.º 8 à apresentação n.º 30/9890507.
Nomeação de gerente, por deliberação de 17 de Setembro de

1998, de Ana Isabel Santos Cristino, solteira, maior, residente na
Rua de Carlos José Barreiros, 21, 2.º, direito, Lisboa.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08942161

CÂNDIDA & LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2991/931012; identificação de pessoa colectiva
n.º 500855617; inscrição n.º 9; número e data da apresenta-
ção: 17/991019.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto aos artigos 1.º, 4.º, 5.º e 6.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Cândida &
Luís, L.da, e fica com a sua sede na Rua de Carlos José Barreiros,
21, 2.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa, e durará por tempo indeterminado a partir da data da sua
constituição.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar quaisquer sucursais, filiais, dele-
gações ou outras formas de representação social em território na-
cional ou estrangeiro.

ARTIGO 4.º

A cessão de quotas não carece do consentimento da sociedade e
é livremente permitida mesmo com estranhos à sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência é exercida por um ou mais gerentes eleitos por
deliberação dos sócios, sendo necessária a assinatura de um gerente
ou de um procurador para obrigar a sociedade.

2 � Os gerentes terão ou não remuneração, conforme for fixa-
do por deliberação dos sócios.

3 � Aos gerentes são concedidos poderes para:
a) Praticar todos os actos de gestão necessários à realização do
objecto social;
 b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passiva-

mente, confessar, desistir ou transigir, judicial ou extra-judicialmente
em qualquer acção e matéria;

 c) Celebrar convenções ou arbitragens;
d) Adquirir quaisquer bens móveis ou imóveis e direitos comer-

ciais para a sociedade;
e) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

realizar operações de crédito, activas ou passivas, bancárias ou não,
designadamente de leasing, sacando, aceitando, subscrevendo, en-
dossando e reformando títulos de crédito e meios de pagamento;

f) Alienar e onerar bens móveis e imóveis;
g) Dar ou receber de trespasse estabelecimentos comerciais;
h) Subscrever ou adquirir, alienar e onerar participações noutras

sociedades;
i) Deliberar a emissão de obrigações.

ARTIGO 6.º

1 � A amortização de quotas pode ter lugar por deliberação dos
sócios se ocorrer um dos factos seguintes:

a) Interdição, inabilitação, falência, insolvência, morte, dissolu-
ção ou liquidação de um sócio;
 b) Quando a quota for objecto de arresto, penhora ou envolvi-

da em qualquer processo judicial;
 c) Por acordo com o respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor nominal da

quota que deverá ser prestada no momento da realização da respec-
tiva escritura pública.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11322853

CARBOLIS � GASES INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4541/950719; identificação de pessoa colectiva
n.º 503487430; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 10; números e data das apresentações: 10 e 11/991019.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20003890-(114)

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e à apresentação n.º 10/
991019.

Cessação de funções de todos os administradores, por terem re-
nunciado em 16 de Setembro de 1999, do fiscal único efectivo e
do suplente, por terem renunciado respectivamente, em 13 de Se-
tembro de 1999, e em 24 de Setembro de 1999.

Inscrição n.º 10 à apresentação n.º 11/991019.
Nomeação do conselho de administração e do fiscal único, por

deliberação de 22 de Setembro de 1999, para o triénio em curso de
1998-2000.

Conselho de administração: presidente � Andreas Wiedmann,
casado, residente nas Escolas Gerais, 13, 3.º, direito, Lisboa.

Maria Filomena Gaspar Freire, solteira, maior, residente na Rua
de São Tomás de Aquino, 6, 2.º, esquerdo, Lisboa.

José Luís Canedo Gullon, casado, residente na Urbanização da
Quinta.

Fiscal único: efectivo � Rui Ascenção & Esteves Afonso, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, sita no Campo Grande,
28, 10.º-D, Lisboa; suplente � Luís Esteves Afonso, casado, resi-
dente na morada anterior, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323078

CAFÉ STADIUM � SOCIEDADE DE GESTÃO
DE HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6919/980227; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 25/991020.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 25/
991020.

Cessação de funções do fiscal único efectivo, Α. P. Malheiro
Veloso & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
por ter renunciado, em 30 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082298

QUINTA DOS FRADES, TURISMO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 81/881021; identificação de pessoa colectiva
n.º 502052929; entrada: 4186/990708.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10535284

CEM POR CENTO � EMPRESA DE TRABALHO
TEMPORÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7099/980422; identificação de pessoa colectiva
n.º 504127918; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 22/991020.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e à apresentação n.º 22/
991020.

Cessação de funções do gerente José Manuel Ressurreição de
Oliveira, por ter renunciado, em 8 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323094

M. M. � CONSULTORES EM ORGANIZAÇÃO E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 818/880219; identificação de pessoa colectiva
n.º 501944150; inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e da-
tas das apresentações: 208/310798 e 129/990430.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas dos exercícios de 1997 e de 1998.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10959947

CITICO � SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES
SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 347/860207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624201; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e
data da apresentação: 59/990714.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 59/
990714.

Cessação de funções do gerente Richard Harold Marks, por ter
renunciado, em 10 de Maio de 1999.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10474021

CITICO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 347/860207; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624201; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 17 e 18/991020.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 3 à inscrição n.º 3 e à apresentação n.º 17/
991020.

Cessação de funções do gerente Alexander Giss Van Tienhoven,
por ter renunciado, em 16 de Agosto de 1999.

Inscrição n.º 11 à apresentação n.º 18/991020.
Nomeação de gerente, por deliberação de 17 de Agosto de 1999,

de Knut Jonas Martin Johansson, casado, residente na Rua de
Barata Salgueiro, 30, 4.º, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10495770

COOPEJE � COOPERATIVA DE ESTUDOS JURÍDICOS
E ECONÓMICOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 176/831031; identificação de pessoa colectiva
n.º 500638110; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e
data da apresentação: 12/991021.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e à apresentação n.º 12/
991021.

Cessação de funções do liquidatário Manuel Neves da Fonseca,
por ter renunciado, em 19 de Fevereiro de 1998.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323523
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CORS � COMPANHIA DE EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES
DE SERVIÇO E RETALHO DE SERVIÇOS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1227/911206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502671734; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e
data da apresentação: 7/991021.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9 e à apresentação n.º 7/
991021.

Cessação de funções do gerente Fernando Viterbo Albuquerque
Oliveira, por ter renunciado, em 15 de Setembro de 1999.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10081275

CORS � COMPANHIA DE EXPLORAÇÃO DE ESTAÇÕES
DE SERVIÇO E RETALHO DE SERVIÇOS AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1227/911206; identificação de pessoa colectiva
n.º 502671734; inscrição n.º 8 e inscrição n.º 9; números e data
das apresentações: 24 e 25/990521.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998.

Certifico ainda que o texto que se segue é a transcrição da ins-
crição acima referida.

Inscrição n.º 9 à apresentação n.º 25/990521.
Nomeação de gerentes, por deliberação de 26 de Março de 1999,

para o ano de 1999:
José Manuel Nascimento da Cunha, casado, residente na Rua de

D. Francisco de Almeida, lote 1, Cascais.
Manuel Fernando Baeta do Valle-Domingues.
Fernando Viterbo Albuquerque Oliveira.
Maria João Marques Felizardo Roque do Vale, casada, residen-

te na Rua de Fernão Lopes, 36, 2.º, direito, Vila Franca de Xira.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10434780

MAGUE � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073210; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22; número e
data da apresentação: 4/991021.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 22 e à apresentação n.º 4/
991021.

Cessação de funções do administrador Jaime Duarte Silva Nu-
nes de Almeida, por ter renunciado, em 30 de Julho de 1999.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323388

MAGUE � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073210; inscrição n.º 27; número e data da apresenta-
ção: 57/990527.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida.

Inscrição n.º 27 à apresentação n.º 57/990527.
Nomeação de um membro do conselho de administração, por

cooptação em 23 de Dezembro de 1998, de Luís António Burnay
Pinto de Carvalho Daun e Lorena, casado, residente na Rua de São
Domingos à Lapa, 7, 1.º, Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10435565

MAGUE � S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2919/930910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500073210; inscrição n.º 25 e inscrição n.º 26; data: 990520.

Certifico que foi depositada na pasta respectiva, a fotocópia da
acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes à
prestação de contas do exercício de 1998 e das contas consolida-
das do exercício de 1998.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10435557

QUIKPART � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8560/991110; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 21/991110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituído entre
Pedro Alexandre Ek Lopes; Nuno Colaço Parreira Valentim; Nuno
Miguel Azeitona Silva Bacalhau; Rui Miguel Martins Abrantes
Pires; e Carlos Dinis Canado Bernardino.

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação QUIKPART � Pres-
tação de Serviços de Contabilidade, L.da, e tem a sua sede em Lis-
boa, na Travessa da Fábrica das Sedas, 22, rés-do-chão, freguesia
de São Mamede, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência pode a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
ou serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

2.º

1 � O objecto social é a prestação de serviços de contabilidade
e administração de empresas.

2 � Mediante simples decisão da gerência poderá a sociedade
adquirir participações em sociedades de responsabilidade limitada,
ainda que com objecto diferente do referido no número anterior ou
reguladas por leis especiais, bem como em agrupamentos comple-
mentares de empresas, consórcios ou em agrupamentos europeus de
interesse económico.

3.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas:
a) De sócios que nisso convierem;
b) Que forem empenhadas, arrestadas, penhoradas ou arroladas,

ou as que forem arrematadas por quem não seja também sócio,
desde que nas hipóteses de arresto, penhora ou arrolamento, não
haja oposição por parte do respectivo titular, ou tendo-a havido,
venha a ser definitivamente julgada improcedente;

c) Dos sócios que se recusarem a solver qualquer quantia de que
sejam devedores à sociedade, no prazo de 30 dias a contar da data
em que lhes tenha sido exigido o pagamento por carta registada com
aviso de recepção;

d) Dos sócios falecidos a quem não sucedam na respectiva quo-
ta as pessoas a que se refere o artigo precedente, ou quando entre
estas não haja acordo na nomeação de quem as represente, e por
tal motivo, nenhum representante compareça à assembleia geral.

2 � A amortização será deliberada no prazo de 90 dias, a con-
tar da data em que vier ao conhecimento da sociedade o facto em
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que ela se funde, e far-se-á, no caso da alínea a), pelo valor ajus-
tado, e no caso das alíneas b), c) e d), pelo valor nominal da quo-
ta acrescido das prestações suplementares do sócio, se as houver,
e da parte que lhe corresponder nos fundos de reserva existentes à
data da amortização, dos lucros relativos ao tempo decorrido des-
de o último balanço, calculados pelos do ano a que esse mesmo
balanço respeitar, e bem assim dos suprimentos e outros créditos
que o sócio tiver, deduzindo-se no valor da amortização, o mon-
tante de quaisquer importâncias de que ele seja devedor à socie-
dade.

3 � A amortização considerar-se-á efectivamente realizada desde
que a sociedade, não intervindo o interessado na competente escri-
tura, consigne em depósito o respectivo valor na Caixa Geral de
Depósitos à ordem de quem de direito.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas com o valor
nominal de 1000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
cinco sócios, Pedro Alexandre Ek Lopes, Nuno Gonçalo Parreira
Valentim, Nuno Miguel Azeitona Silva Bacalhau, Rui Miguel
Abrantes Pires, e Carlos Dinis Canado Bernardino.

2 � Os sócios poderão efectuar prestações suplementares de
capital até cinco vezes o montante do capital social, mediante de-
liberação da assembleia geral que especifique as respectivas con-
dições de reembolso; a obrigação de cada sócio será proporcional
à sua quota no capital social.

5.º

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, que se-
rão ou não remunerados, consoante seja deliberado, até serem exo-
nerados em assembleia geral ou até renunciarem ao seu cargo.

2 � A sociedade obriga-se pela intervenção de um gerente ou
de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos poderes
que lhe tenham sido conferidos.

6.º

A cessão de quotas no todo ou em parte, a pessoas estranhas à
sociedade só é permitida com o consentimento dos outros sócios,
que têm o direito de preferência.

7.º

Ocorrendo o falecimento de algum sócio, a sociedade poderá
amortizar a sua quota, nos termos declarados no artigo seguinte,
salvo se ela for adjudicada ao respectivo cônjuge ou aos descen-
dentes do falecido, os quais poderão, sem necessidade de autori-
zação especial, dividi-la entre si como entenderem, ou mantê-la
indivisa, devendo neste caso, escolher de entre eles um que a to-
dos represente na sociedade.

8.º

1 � Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações por voto
escrito e assembleias universais, a assembleia geral será convocada
por meio de cartas registadas e dirigidas aos sócios com a antece-
dência de 15 dias, se a lei não exigir outra formalidade.

2 � Em assembleia geral, os sócios poderão fazer-se represen-
tar por qualquer pessoa.

9.º

No caso de dissolução, todos os sócios são liquidatários.

Gerentes designados: Os referidos sócios.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11330660

CATIFOR � CAFÉ DO TIVOLI FORUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8577/991115; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 25/991115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída entre
Manuel de Jesus Pessoa dos Santos; e Claude Georges Bernard
Ganter.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de CATIFOR � Café do
Tivoli Forum, L.da

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sede social é na Avenida do Duque de Ávila, 45, 4.º-B,
freguesia de São José, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho para sítio diferente, ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a exploração e a gestão de qual-
quer estabelecimento de restauração e de hotelaria, nomeadamente
café, bar, restaurante ou outro de análoga natureza.

ARTIGO 4.º

Aquisição de participações sociais

1 � A sociedade poderá adquirir ou por qualquer forma parti-
cipar no capital de sociedades de responsabilidade limitada cujo
objecto social seja igual ou diferente do próprio, bem como adquirir
participações como sócia de responsabilidade ilimitada ou partici-
pações de sociedades reguladas por leis especiais, em agrupamen-
tos complementares de empresas, bem como agrupamentos europeus
de interesse económico.

2 � A deliberação para a prossecução dos fins indicados no
n.º 1, será tomada por unanimidade em assembleia geral,
especialmente convocada para o efeito.

ARTIGO 5.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas
ARTIGO 6.º

Capital social

O capital social é de 5000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, na data da constituição da sociedade, corres-
pondente à soma das seguintes quotas: uma quota com o valor
nominal de 2500 euros pertencente a Manuel de Jesus Pessoa dos
Santos; e uma quota com o valor nominal de 2500 euros perten-
cente a Claude Georges Bernard Ganter.

ARTIGO 7.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas entre os sócios é livre.
2 � Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, a sociedade

em primeiro lugar, e os sócios em segundo, gozam do direito de
preferência.

3 � O titular da quota que deseje aliená-la deve comunicar à
sociedade por carta registada com aviso de recepção, o projecto da
venda, preço e as respectivas cláusulas do contrato.

4 � No caso de mais de um sócio pretender exercer a preferên-
cia, a cessão e a consequente divisão da quota, far-se-á na propor-
ção das participações sociais dos preferentes.

5 � No caso de não ser exercido o direito de preferência pode-
rá a quota ser alienada, nas condições oferecidas, no prazo de seis
meses.

ARTIGO 8.º

Amortização de quota

1 � A sociedade, por deliberação tomada em assembleia geral,
por dois terços do capital social, poderá amortizar qualquer quota,
nos seguintes casos:

a) Por acordo do respectivo titular;
b) Por penhora, arresto, ou qualquer acto que implique a arre-

matação ou a adjudicação da quota;
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c) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da
quota;

d) Por infracção do sócio a qualquer dever a que fique obriga-
do para com a sociedade, por deliberação tomada em assembleia
geral;

e) Por morte, interdição ou inabilitação do seu titular.
2 � Quando se verifique qualquer dos factos que constituem o

fundamento da amortização compulsiva da quota, a sociedade po-
derá optar pela aquisição da mesma, ou fazê-la adquirir pelos só-
cios ou por terceiro.

ARTIGO 9.º

Suprimentos

Qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos, de
que esta careça, nos termos e condições que forem estabelecidos em
assembleia geral, desde que aprovados por maioria de dois terços
do capital social.

ARTIGO 10.º

Prestações suplementares

Mediante deliberação da assembleia geral, de maioria simples do
capital social, poderão ser exigidas a todos os sócios prestações
suplementares de capital, cujo montante global máximo se fixa em
dez vezes o valor do capital social e que serão obrigatória e pro-
porcionalmente realizadas pelos sócios.

CAPÍTULO III

Gerência e assembleia geral
ARTIGO 11.º

Gerência da sociedade

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes.
2 � A gerência será ou não remunerada, consoante o que for

deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Forma de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes nomeados;
b) Pela assinatura de um mandatário nos termos do respectivo

mandato.
ARTIGO 13.º

Assembleias gerais

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em assembleia
geral, convocadas mediante carta registada com aviso de recepção,
expedidas para o domicílio dos sócios, com a antecedência míni-
ma de 15 dias, excepto quando a lei exija prazo mais longo, com
a expressa indicação entre outros, da ordem de trabalhos.

2 � De cada assembleia geral, deverá ser lavrada uma acta que
será assinada por todos os sócios que nela tenham participado.

CAPÍTULO IV

Disposições finais
ARTIGO 14.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral, por maioria de três quar-
tos do capital social.

Gerentes designados: Ambos os sócios.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11330023

MONVIMEX � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8574/91115; identificação de pessoa colectiva

n.º 503722383; inscrição n.º 5; número e data da apresenta-
ção: 17/991115.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe,
quanto ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma MONVIMEX � Sociedade
de Construções, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de João
Frederico Ludovice, 22, 1.º, direito, freguesia de Benfica, conce-
lho de Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Vai conferida e está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10458271

CONTELHA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8573/91115; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 4/991115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte, e foi constituída entre
António Pedro dos Santos Lucas e esposa, Maria Luísa Azevedo
Guia Lucas.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONTELHA � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua de Antó-
nio Pedro, 72, 3.º-B, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa.

2 � A gerência poderá mudar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliários,
compra e venda, exploração e administração de bens móveis e
imóveis, próprios ou alheios, realização de estudos de avaliação e
de viabilização económica dos mesmos, compra de todo o tipo de
prédios, rústicos, mistos e urbanos e revenda dos adquiridos para
esse fim, e ainda o exercício da indústria de construção civil e ela-
boração de estudos e projectos de construção civil.

3.º

O capital social é de 10 000 000$ e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma de 8 000 000$ do sócio António Pedro dos
Santos Lucas; e outra de 2 000 000$ da sócia Maria Luísa Azeve-
do Guia Lucas.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, incumbe a quem, sócio ou
não, for nomeado na mesma.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António Pedro dos
Santos Lucas.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, a qual terá o direito de preferência em primeiro
lugar, e os sócios não cedentes em segundo lugar.

6.º

Os sócios poderão deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao dobro do capital social.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando qualquer quota for objecto de penhora, arresto, arro-

lamento ou qualquer outro procedimento judicial.
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2 � O preço da amortização será o que resultar do último ba-
lanço aprovado.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10081712

PORTO
PAREDES

AGOSTINHO SANTOS CAMPOS, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1949/
981230; identificação de pessoa colectiva n.º 504315170; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/000114.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi reforçado em
5 002 432$, e representado em dinheiro e subscrito pelos sócios em
partes iguais, tendo sido alterado o artigo 3.º do pacto, cujo teor
passou a ser o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
29 940 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
7485 euros pertencente uma a cada um dos sócios, António Ribei-
ro Campos, Celestino Ribeiro Campos, Elias Ribeiro Campos, e
Carlos Ribeiro Campos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 10668810

MINIA PORTO � JOGOS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1280/
900411; identificação de pessoa colectiva n.º 502327057; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 3/000114.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a designação de gerentes, para o triénio de 1999-2001, de Richard
Louis Marie Mamer, e de Francis Alain Couput, deliberado em
20 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

17 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira
Ribeiro da Costa Pinheiro. 10668829

SEABRA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1067/
911023; identificação de pessoa colectiva n.º 502635150; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/000110.

Certifico que a sociedade em epígrafe, foi dissolvida e liquidada,
tendo as suas quotas sido aprovadas em 22 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Arminda No-
gueira Ribeiro Freire de Sousa. 10668675

BLOCOFINO � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1108/
920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502722398; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 20/920306.

Certifico que entre Sérgio Alexandre de Sousa, solteiro, maior;
e António Ferreira Duarte, casado com Hélia Cristina dos Santos

Reis Duarte, na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo teor do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma BLOCOFINO � Construção e
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gago Coutinho, 18,
3.º, freguesia de Castelões de Cepeda, do concelho de Paredes, e a
sua actividade terá o seu início hoje.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social para outro
local, dentro do concelho ou concelhos limítrofes, bem como abrir
ou encerrar agências, sucursais, ou outras formas de representação
social, sem dependência do consentimento da assembleia geral.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e revenda, edifi-
cação ou construção, transformação e reparação de imóveis, esta-
belecimentos comerciais ou industriais.

3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas, pertencendo uma quota de
200 000$ do sócio Sérgio Alexandre de Sousa; e outra de 200 000$
ao sócio António Ferreira Duarte.

4.º

Aos sócios não poderão ser exigíveis prestações suplementares
de capital.

§ único. Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nas condições de juro e de reembolso permitidos
por lei e que forem deliberados em assembleia geral.

5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelos sócios Sérgio Alexandre de
Sousa, e António Ferreira Duarte, desde já nomeados gerentes.

§ 1.º Compete à gerência o exercício dos mais amplos poderes
de administração, representando a sociedade em juízo e fora dele,
activa e passivamente, praticando todos os actos tendentes à reali-
zação do objecto social, e em especial:

a) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos;

b) Estabelecer, manter, transferir ou encerrar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação social;

c) Adquirir, dar e tomar de arrendamento bens imóveis e
aliená-los ou obrigá-los por qualquer forma, sempre que o julgar
conveniente;

d) Confessar, desistir e transigir em quaisquer acções judiciais,
bem como comprometer-se em árbitros.

§ 2.º Em todos os actos e contratos que envolvam obrigação e
responsabilidade, a sociedade somente ficará obrigada com a assi-
natura em conjunto dos dois sócios-gerentes.

§ 3.º Os actos de mero expediente poderão ser assinados por
qualquer gerente.

§ 4.º A sociedade, por intermédio da gerência, poderá nomear
procuradores, incluindo mandatários forenses, os quais obrigarão
a sociedade nos termos, condições e limites fixados nos respecti-
vos mandatos.

§ 5.º Fica expressamente proibido aos gerentes ou procuradores
obrigarem a sociedade em actos ou contratos estranhos ao seu ob-
jecto e fins, nomeadamente em letras de favor, fianças, abonações
ou actos semelhantes.

6.º

A cessão, total ou parcial e respectiva divisão, são livremente
permitidas a favor da sociedade, ou entre sócios, seus ascendentes
ou descendentes, carecendo as demais do consentimento da socie-
dade, após os sócios não cedentes renunciarem ao direito de pre-
ferência, regulado nos parágrafos deste artigo.

§ 1.º Qualquer outro sócio que pretenda ceder a sua quota a
estranhos, assim o comunicará aos demais sócios, por cartas regis-
tadas com aviso de recepção, indicando a identidade do cessioná-
rio, aos quais fica reservado o direito de preferência na aquisição
da quota, dentro do prazo de 8 dias e pelo valor apurado em ba-
lanço especial a que para o efeito se procederá.

§ 2.º Não se pronunciando os sócios não cedentes no referido
prazo de 8 dias, considera-se por todos renunciado o direito de
preferência.

§ 3.º O sócio que ceder a sua quota em contravenção com o
disposto neste artigo e nos seus parágrafos, pagará à sociedade a
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indemnização igual ao preço por que a mesma foi cedida, indepen-
dentemente do exercício do direito de preferência, nos termos
convencionados neste pacto.

§ 4.º No caso de a sociedade ceder a quota que possua no seu
próprio capital, será aplicável, com as necessárias adaptações, o
disposto neste artigo e seus parágrafos.

7.º

A sociedade poderá deliberar, por simples maioria, proceder à
amortização da respectiva quota, nos seguintes casos:

a) A quota do sócio contraventor do estipulado no § 5.º do ar-
tigo 5.º;

b) Pela falência ou insolvência, judicialmente decretadas e tran-
sitadas em julgado, do respectivo titular;

c) Pelo arresto e penhora que incida sobre a quota, caso não
ocorra oposição legal do titular da quota a essas providências, e
ainda quando, não obstante Ter ocorrido oposição, esta for julga-
da improcedente, por decisão transitada em julgado;

d) Por qualquer facto que importe a atribuição, embora parcial,
da quota ou apenas do direito de a administrar ou de a ter em de-
pósito a pessoa diferente do seu titular, exceptuada a representa-
ção de menores;

e) Sempre que haja de proceder à venda da quota por via judi-
cial ou administrativa.

§ 1.º A amortização da quota será feita pelo respectivo valor no-
minal, salvo quando a lei estabeleça imperativamente outro valor.

§ 2.º A contraprestação devida pela amortização será paga em
três prestações, mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira
no último dia do mês seguinte àquele em que for deliberada, não
havendo lugar a juros.

§ 3.º A amortização considera-se efectuada com a respectiva de-
liberação e a contraprestação paga contra-recibo de quitação ou de-
positado na Caixa Geral de Depósitos a favor de quem de direito.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras
formalidades especiais e prazos, serão convocadas por meio de
cartas registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima
de 15 dias.

9.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos, os herdei-
ros do sócio falecido ou legal representante do interdito ou inabi-
litado, nomeando aqueles um de entre eles, que a todos represente
na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

10.º

A sociedade dissolve-se nos casos legais.

11.º

Na liquidação da sociedade serão liquidatários os sócios que
procederão à liquidação e partilha como entenderem.

12.º

Para todas as questões emergentes deste contrato, quer entre os
sócios, seus herdeiros ou representantes, quer entre eles próprios e
a sociedade, fica estipulado o foro da Comarca de Paredes, com
expressa renúncia a qualquer outro.

Está conforme o original.

20 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Filomena
Ribeiro da Costa Nunes. 10668845

PORTO � 1.A SECÇÃO

EMIPNORTE � EMPRESA DE MERCHANDISING
E PROMOÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8498; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000107; pasta n.º 9498.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EMIPNORTE � Empresa de
Merchandising e Promoções, L.da, e tem a sua sede na Rua do

Campo Lindo, 90, rés-do-chão, freguesia de Paranhos, concelho
do Porto.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucursais,
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e a divulgação de es-
paços publicitários, prestação de serviços na área da promoção,
promoção de vendas, reposição de produtos em Hipermercados,
Supermercados, Cash and Carry, armazéns e outros pontos de
venda, elaboração e exposição de pontos de venda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas quotas
iguais, do valor nominal de 250 euros cada, pertencente uma a cada
um dos sócios, Rodrigo de Mello Breyner Cabral da Câmara, e
Gonçalo Sousa Araújo Montenegro Correia; uma quota do valor
nominal de 2000 euros pertencente à sócia EMIP � Empresa de
Marketing e Publicidade, Unipessoal, L.da; e uma do valor nomi-
nal de 2500 euros pertencente ao sócio Francisco José Wargner de
Noronha de Alarcão.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, quer activa, quer passivamente, ficam a cargo dos geren-
tes eleitos em assembleia geral, com ou sem remuneração, confor-
me aí for deliberado.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Francisco José
Wagner de Noronha Alarcão.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e a cessão de quotas, total ou parcial, são livre-
mente permitidas, entre os sócios.

2 � A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento
prévio da sociedade, tendo esta em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes em segundo lugar, do direito de preferência, na aquisição
de quotas a ceder.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tenha sido arrolada, arrestada, penhorada ou

incluída em massa falida ou insolvente;
c) No caso de interdição, inabilitação ou insolvência de qualquer

dos sócios.
ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
aviso de recepção expedida com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 07625855

EMPREITADAS GERAIS � ANTÓNIO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 541/7811001; número e data da apresentação: 1803/
990730; pasta n.º 4317.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11904003
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PADARIA A MODERNA OLIVEIRENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 921/700928; identificação de pessoa colectiva n.º 500209510;
averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; números e
data das apresentações: 5 e 6/990823; pasta n.º 19 946.

Certifico que Ilídio Fernando Rodrigues de Sá, e Alberto Pinto
Rodrigues, cessaram funções de gerentes, por renúncia, em 30 de
Julho de 1999.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 10321853

DOMINGOS ÁLVARO LOPES BASÍLIO, SUCESSORAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 204/790904; identificação de pessoa colectiva n.º 500899010;
número e data da apresentação: 2441/990917; pasta n.º 17 331.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11859342

DA ESCALA TOPOGRAFIA E DESENHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 410/911114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502644907; números e data das apresentações: 2434 e 2435/
990917; pasta n.º 8267.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas aos anos de 1997 e de
1998, da sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11859687

FELISBERTO COSTA & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 155/860520; identificação de pessoa colectiva
n.º 501671722; número e data da apresentação: 2443/990917;
pasta n.º 8780.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11859695

FELISBERTO MENDES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3067/950323; identificação de pessoa colectiva
n.º 503398152; número e data da apresentação: 2347/990907;
pasta n.º 3067.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 09412875

MAQUIPESA � SISTEMAS DE PESAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
000113; pasta n.º 8519.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte contrato de sociedade, entre Albino Teixeira Correia; e
Vítor Manuel da Silva Correia, que constituem uma sociedade co-
mercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes: 

1.º

A sociedade adopta a firma MAQUIPESA � Sistemas de
Pesagem, L.da, com sede na Rua de Sacadura Cabral, 38, freguesia
de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto social consiste no comércio de balanças e máquinas e
sistemas de pesagem.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 euros e dividido em duas quotas, sendo uma de 3500 euros
do sócio Albino Teixeira Correia; e outra de 1500 euros do sócio
Vítor Manuel Silva Correia.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a ambos os sócios, que fi-
cam já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contra-
tos é suficiente a assinatura de um gerente.

Disposição transitória

Os gerentes ficam autorizados a procederem ao levantamento do
capital social, que se encontra depositado em nome da sociedade,
para fazer face às despesas de constituição da mesma, registos e
aquisição de bens e de mercadorias.

Está conforme o original.

A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 09413758

PORTO � 3. A SECÇÃO

JOSÉ MIGUEL BALIO DA SILVA E FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2828/930114; identificação de pessoa colectiva
n.º 502905778; data da entrega para depósito: 990726.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776327

ANTÓNIO PAULO GARRIDO OLIVEIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1746/920117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502679840; data da entrega para depósito: 990726.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776335

AUTO QUILINAUTO � OFICINA DE REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 688/880120; identificação de pessoa colectiva n.º 501922458;
data da entrega para depósito: 990726.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776343

CATALÓNIA � FOTOGRAFIA E TÊXTEIS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9380/980128; data da entrega para depósito: 990727.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

14 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776351

JOAQUIM DA SILVA CARVALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 188/750402; identificação de pessoa colectiva
n.º 500152861; data da entrega para depósito: 990728.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800929

GRACIOSA BESSA & AUGUSTO MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2938/930212; data da entrega para depósito: 990728.
Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-

cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800910

ALBINO DE JESUS CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 567/890418; identificação de pessoa colectiva
n.º 502145080; data da entrega para depósito: 990715.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800902

PATIAL � SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PAVIMENTOS
DE TIJOLO ARMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 327/510724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500212830; data da entrega para depósito: 990803.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800899

CARDOSO & CÉLIA INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6839/960305; identificação de pessoa colectiva
n.º 503609609; data da entrega para depósito: 990803.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800880

CASA DOS HERDEIROS DO LOBO � HOSPEDAGEM
PARA CÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6831/960229; identificação de pessoa colectiva
n.º 503603732; data da entrega para depósito: 990803.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1997.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800872

CONSTRUÇÕES SILVA & RESENDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6394/951023; data da entrega para depósito: 990730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800864

CARLOS A. AZEVEDO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 260/821130; data da entrega para depósito: 990730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800856

BRAGUÊS � MUDANÇAS, LOGÍSTICA E DISTRIBUIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 518/981019; data da entrega para depósito: 990730.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

19 de Janeiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12800848

CÉSAR AUGUSTO J. MOREIRA DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5194/941209; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932835
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QUINTA DE MONTALVERNE � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6507/951124; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932886

TRANSPORTES L. SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9772/980417; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932878

LUDA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6337/951010; identificação de pessoa colectiva
n.º 503506745; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932789

GUILIA � PERFUMARIA E ADORNOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 171/890217; identificação de pessoa colectiva
n.º 502109050; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932851

BASÍLIO ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 37 331/821222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500772738; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932797

R. TELES � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 725/880419; identificação de pessoa colectiva n.º 501967320;
data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932800

TOSCANA � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 256/901218; identificação de pessoa colectiva n.º 502464500;
data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932819

MOB. PRES � MOBILIÁRIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6550/951214; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932827

PREDIAL MATOSINHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 679/910403; identificação de pessoa colectiva n.º 502523204;
data da entrega para depósito: 990809.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932045

SAIRFCAR � SOCIEDADE COMERCIAL PEÇAS
E ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9560/980306; data da entrega para depósito: 990812.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os do-
cumentos referentes à prestação de contas, da mencionada socie-
dade, do ano de 1998.

A Escriturária Superior, Ana Paula P. Nascimento Lobão.
06932762

SANTO TIRSO

LINDO CORTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1882/881004; identificação de pessoa colectiva
n.º 502043288; data da entrega para depósito: 991026.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1997.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva Neto. 09730753
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LINDO CORTE � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1882/881004; identificação de pessoa colectiva
n.º 502043288; data da entrega para depósito: 991026.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

6 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva Neto. 09730826

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TÊXTEIS,
CARNEIRO & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1656/870330; identificação de pessoa colectiva
n.º 501826602; data da entrega para depósito: 991228.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, dos anos de
exercício de 1997 e 1998.

Está conforme.

10 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva Neto. 09747508

LAURENTINO BIRÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2423/911203; identificação de pessoa colectiva
n.º 502659980; averbamento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição
E-10; números e da das apresentações: Of. 32 e 35/991202.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação
de funções de gerência, de Francisco Carvalho da Silva, por renún-
cia, em 30 de Novembro de 1999.

Depositada a escritura na pasta respectiva e ainda procedeu à al-
teração do contrato, quanto aos artigos 3.º, 5.º e 6.º, cuja redacção
é do teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 000$, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
35 000 000$, pertencente ao sócio Laurentino Birílio Ferreira de
Carvalho e outra do valor nominal de 15 000 000$, pertencente ao
sócio Guilherme Manuel Correia do Vale.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme deliberação da assembleia geral, incumbe aos sócios,
Laurentino Birílio Ferreira de Carvalho e Guilherme Manuel Cor-
reia do Vale, que desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

Para que a sociedade fique validamente obrigada, em todos os seus
actos e contratos, nomeadamente na compra e venda de viaturas
automóveis, é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09746250

A. M. PEREIRA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1248/830420; identificação de pessoa colectiva
n.º 501273948; inscrição n.º 4091, Fls. 28; averbamento n.º 1 à

inscrição E-6 e inscrição E-6; números e data das apresenta-
ções: 8, 9 e 10/991202.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação
de funções de gerência, de Alberto José Martins Pereira, por renún-
cia, em 20 de Outubro de 1999.

Depositada a escritura respectiva e ainda procedeu à alteração do
contrato quanto ao artigo 3.º, adicionando-lhe um § único e o ar-
tigo 6.º, cuja redacção é do teor seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$, representado por três quotas: uma de 40 000 000$, do
sócio Arnaldo José de Abreu Martins Pereira; uma de 7 500 000$,
da sócia Carolina José Cardoso Gomes Martins Pereira; e uma de
2 500 000$, do sócio António Artur de Abreu Martins.

§ único. Poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal até 10 vezes o capital social.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade remunerada
ou não compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-

tos, é suficiente a intervenção do gerente Arnaldo José de Abreu
Martins Pereira ou pelas assinaturas conjuntas dos outros dois ge-
rentes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra
de imóveis e a compra e venda de veículos automóveis com vista
aos fins sociais.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09746226

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 145, fls. 74 v.º, C-1; identificação de pessoa colectiva
n.º 500156930; data da entrega para depósito: 991228.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 09747710

MÁRMORES E CANTARIAS DO CORONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 325/700501; identificação de pessoa colectiva n.º 500184526;
inscrição n.º E-6; número e data da apresentação: 16/991206.

Certifico, que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital para
20 000 000$, após o aumento com 19 000 000$, em dinheiro, subs-
crito por José de Sousa e Silva, 9 360 000$, Manuel de Sousa e
Silva, 9 640 000$, a que acresceu às respectivas quotas, alterando
o artigo 3.º, cuja redacção é do teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 000$, dividido em duas quotas, iguais de 10 000 000$, cada
uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

Depositado o texto completo do contrato alterado, na sua redac-
ção actualizada.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09746307



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 40 � 17 de Fevereiro de 20003890-(124)

JOSÉ GONÇALVES DOS SANTOS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 145, fls. 74 v.º, C-1; identificação de pessoa colectiva
n.º 500156930; data da entrega para depósito: 991228.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1997.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 09747702

PRIMOS & PRIMOS � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3522/960917; identificação de pessoa colectiva
n.º 503726117; averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data
da apresentação: 22/991210.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, se processou à cessa-
ção de funções de gerência, de Maria Luísa Pacheco Rodrigues, por
renúncia, em 14 de Setembro de 1999.

Depositada a acta na pasta respectiva.

Está conforme.

14 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09703438

TUFARTE � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 825/790928; identificação de pessoa colectiva n.º 500897174;
data da entrega para depósito: 991214.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

17 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 10614664

S. I. N. A. G. � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO NORTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1489/860403; identificação de pessoa colectiva
n.º 501640371; data da entrega para depósito: 991115.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

15 de Novembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 09703292

JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 977/810224; data da entrega para depósito: 990823.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 09744428

SOCIEDADE TÊXTIL DE BAIONA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 109/510321; identificação de pessoa colectiva n.º 500268924;
inscrição E-38 ao averbamento n.º 1 e inscrição E-38; números
e datas das apresentações: 31 e 32/990113 e apresentação n.º 15/
990305.

Certifico, que a sociedade em epígrafe, procedeu à designação,
por deliberação de 9 de Novembro de 1998, para o biénio de 1998/
1999.

Conselho de administração � João Pedro Cunha Ferreira de Ma-
galhães, casado, como presidente, José António da Costa Maga-
lhães, solteiro, maior e João Francisco Brandão da Fonseca, casa-
do, como vogais.

Conselho Fiscal � Miguel Angelo da Cunha Teixeira e Melo,
casado, como presidente, José Manuel Carvalho Fernandes, casa-
do e António Magalhães e Carlos Santos, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António de Magalhães, casa-
do, como vogais, Adélio de Oliveira Macedo, casado, Revisor Ofi-
cial de Contas, como suplente.

Depositada a acta na respectiva pasta.

Está conforme.

17 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 05592003

ADÉLIO DOS SANTOS OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1178/820721; identificação de pessoa colectiva
n.º 501312269; data da entrega para depósito: 991230.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

14 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva Neto. 09744207

TECNIFLORA, PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2126/900629; identificação de pessoa colectiva
n.º 502384786; data da entrega para depósito: 991230.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1997.

Está conforme.

12 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Ma-
galhães da Silva Neto. 09747516

LIVROBRINCA � LIVROS E BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1811, fls. 105 v.º, C-5; identificação de pessoa colectiva
n.º 501977201; data da entrega para depósito: 991230.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, dos anos de
exercício de 1997 e 1998.

Está conforme.

30 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09747524

OPEN � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3825/971205; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504025058; averbamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data
apresentação: 10/991110.

Certifico, que na sociedade em epígrafe, se procedeu à cessação
de funções de gerência, de José Pedro Monteiro dos Reis Maia, por
renúncia, em 22 de Outubro de 1999.

Depositada a escritura, na pasta respectiva.

Está conforme.

20 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 09746021

GABINETE PROCESSAMENTO, DADOS CONTABILÍSTICOS
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1694/870630; identificação de pessoa colectiva
n.º 501849890; data da entrega para depósito: 991206.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

17 de Dezembro de 1999. � A Conservadora, Maria Manuela
Magalhães da Silva Neto. 05584175

INDÁQUA SANTO TIRSO, GESTÃO DE ÁGUAS
DE SANTO TIRSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4199/990113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504745727; data da entrega para depósito: 990701.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas, do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

31 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins. 06274730

INDÁQUA SANTO TIRSO � GESTÃO DE ÁGUAS
DE SANTO TIRSO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4199/990113; identificação de pessoa colectiva
n.º 504745727; inscrição E-1; número e data da apresentação: 26/
990113.

Certifico, que entre as pessoas a seguir indicadas, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho.
2.º Paulo José Ferreira de Sousa Dias Pinheiro.
3.º Baltazar António de Morais Barroco.
4.º Fernando Simões Heleno.
Que, pela presente escritura, os primeiros e segundo outorgantes,

cada um dos quais em seu nome próprio e ambos como directores
da sociedade INDÁQUA � Indústria e Gestão de Águas, S. A., no-
meados em 8 de Outubro, deste ano, com sede na Avenida da Boa-
vista, 3521, 2.º, na cidade do Porto, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial de Porto, sob o número 51 373, pessoa co-
lectiva n.º 503246751, com o capital social de 250 000 000$, da
qual são directores e em cumprimento da deliberação da direcção
de 22 do corrente mês de Dezembro; o terceiro outorgante em nome
e representação da sociedade HIDROCONTRATO � Contratação
e Coordernação de Empreendimentos de Engenharia, L.da, com sede
na Avenida de Berna, 13. 6.º, na cidade de Lisboa, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, sob o n.º 53 488,
pessoa colectiva n.º 500829608, e o capital social de 100 000 000$,
da qual é gerente e em cumprimento da deliberação da sua assem-
bleia geral, de 21 do corrente mês de Dezembro, e o quarto outor-

gante, em seu próprio nome, constituem uma sociedade comercial
anónima denominada Indáqua Santo Tirso � Gestão de Águas de
Santo Tirso, S. A. com sede na Rua do Dr. Carneiro Pacheco, loja
12, rés-do-chão, na cidade de Santo Tirso.

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Indáqua Santo Tirso �
Gestão de Águas de Santo Tirso, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede em Santo Tirso, na Rua do Dr. Car-
neiro Pacheco, loja 12, rés-do-chão, donde poderá ser transferida,
por simples deliberação do conselho de administração, para qual-
quer outro local dentro da mesma localidade ou para concelho li-
mítrofe, devendo os accionistas ser avisados dessa mudança.

ARTIGO 3.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o exercício de actividades de in-
dústria e prestação de serviços relacionados com o mercado de água
e relativos à exploração e gestão, em regime de concessão, do sis-
tema municipal de abastecimento de água do concelho de Santo
Tirso.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
5 000 000$ e encontra-se dividido em 5000 acções do valor nomi-
nal de 1000$, cada uma.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, po-
derá o capital social ser reforçado, em dinheiro, por uma ou mais
vezes, até ao montante máximo de 700 000 000$.

3 � As acções são obrigatoriamente nominativas e inconvertíveis
em acções ao portador.

4 � As acções serão representadas por títulos de uma, cinco, 10,
50, 100, 1000, 5000 e/ou 10 000 acções, podendo assumir, median-
te deliberação da assembleia geral, a forma escritural.

ARTIGO 5.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções, a qualquer título, entre accionis-
tas e para sociedades que se encontrem em relação de domínio ou
de grupo com sociedades accionistas, é livre.

2 � Na transmissão de acções, quer a título oneroso quer a tí-
tulo gratuito, a estranhos à sociedade, os accionistas gozam de di-
reito de preferência, observando-se para o efeito o disposto nos
restantes números deste artigo.

3 � Para efeitos do disposto no número anterior, o accionista
que pretenda alienar, no todo ou em parte as suas acções, deverá
comunicar esse seu propósito ao presidente do conselho de admi-
nistração por carta registada, com aviso de recepção, especifican-
do as condições em que vai realizar a alienação e a identidade do
adquirente, e aquele dará conhecimento aos restantes accionistas,
por igual forma e dentro do prazo máximo de três dias do conteú-
do daquela comunicação.

4 � Os accionistas interessados na preferência comunicarão esta
sua intenção ao presidente do conselho de administração, por igual
forma e no prazo máximo de 15 dias a contar da data da recepção
da aludida carta e este no prazo de três dias, informará o accionis-
ta alienante da pretensão daqueles.

5 � No caso de dois ou mais accionistas pretenderem exercer o
direito de preferência, as acções objecto de transmissão serão ra-
teadas entre os mesmos na proporção no número de acções de que
cada um for titular, cabendo ao presidente do conselho de admi-
nistração coordenar as operações de rateio, as quais deverão estar
concluídas no prazo máximo de três dias a contar da data da re-
cepção da última das comunicações recebidas ao abrigo do n.º 4.
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6 � No caso de transmissão gratuitas de acções, a preferência
será exercida pelo seu valor contabilístico, calculado com base nos
valores resultantes das contas respeitantes ao exercício anterior.

7 � É expressamente atribuída, nos termos e para os efeitos do
disposto no n.º 1, do artigo 421.º, do Código Civil, eficácia real ao
direito de preferência consignado neste artigo.

8 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, qualquer
transmissão de acções, a qualquer título, dependerá sempre da pré-
via autorização da Câmara Municipal de Santo Tirso, no âmbito
do contrato de concessão a outorgar.

ARTIGO 6.º

Acções e obrigações

A sociedade pode proceder à emissão de qualquer espécie de ac-
ções e de obrigações legalmente prevista, nos termos admitidos por
lei e deliberados pela assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir e alienar acções e obrigações próprias
dentro dos limites e sob as condições previstos  na lei.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

A) Assembleia geral

ARTIGO 9.º

Assembleia geral

A assembleia geral tem a competência que lhe é atribuída por lei
e por estes estatutos e é constituída por todos os accionistas com
direito a voto que, até sete dias antes da data designada para a reu-
nião, tiverem averbadas em seu nome no livro de registos da so-
ciedade pelo menos 100 acções.

2 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas que forem pessoas singulares poderão

fazer-se representar nas reuniões da assembleia geral pelo seu côn-
juge, por ascendente ou descendente, por um accionista por um
membro do conselho de administração, os accionistas que forem
pessoas colectivas poderão fazer-se representar por quem, para o
efeito, o respectivo órgão de administração designar.

4 � Os instrumentos de representação de accionistas serão en-
tregues ao presidente da mesa da assembleia geral, até ao início da
reunião da assembleia geral.

5 � As votações poderão ser efectuadas nominalmente ou por
sinais convencionais, conforme for decidido pelo presidente da
mesa.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

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

ARTIGO 11.º

Convocação e quorum

1 � A convocação da assembleia geral será realizada pelo pre-
sidente da mesa ou por quem o substitua através de cartas regista-
das com aviso de recepção, enviadas aos accionistas para os res-
pectivos endereços que constem do livro de registo de acções, com
a antecedência mínima de 21 dias.

2 � Na convocatória das reuniões da assembleia geral deve ser
de imediato fixada uma segunda data de reunião para o caso de a
assembleia não poder reunir-se na primeira data marcada, por fal-
ta de representação do capital exigido, devendo entre as duas da-
tas mediar um período entre 15 e 20 dias.

3 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída e
poderá deliberar validamente em primeira convocação quando es-
tiverem presentes ou devidamente representados accionistas titula-

res de mais de 50% do capital social com direito a voto em segun-
da convocação, a assembleia geral poderá deliberar validamente seja
qual for o número de accionistas com direito a voto presentes ou
representados e o capital social por eles representado.

ARTIGO 12.º

Reuniões

A assembleia geral reunirá:
a) Em reunião anual, no primeiro trimestre de cada ano;
b) Sempre que o conselho de administração ou o fiscal único jul-

garem conveniente ou quando for requerido por accionistas que repre-
sentem, pelo menos, o mínimo de capital social imposto por lei para
esse efeito.

B) Conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por três ou mais
membros, accionistas ou não, eleitos em assembleia geral, que de-
signará também o respectivo presidente, o qual terá voto de quali-
dade.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
ou um administrador decidirá se os mesmos deverão caucionar o
seu mandato, e, em, caso afirmativo, estabelecerá o valor e a for-
ma de caução a prestar.

3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode
encarregar um dos seus membros, que terá a categoria de adminis-
trador delegado, de se ocupar de certas matérias de administração,
atribuindo-lhe para o efeito os necessários poderes de representa-
ção e gestão.

ARTIGO 14.º

Competência

Ao conselho de administração competem os mais latos poderes
de condução e execução, dos negócios sociais, e designadamente:

a) Representar a sociedade activa e passivamente, em juízo ou
fora dele;

b) Praticar todos os actos e celebrar os contratos necessários à
prossecução da normal actividade da empresa, de acordo com o seu
objecto social;

c) Contratar empregados, fixando os respectivos vencimentos e
fazer cessar os respectivos contratos;

d) Tomar de arrendamento os prédios necessários à prossecução
do objecto social;

e) Adquirir, onerar e alienar quaisquer direitos e bens móveis,
sempre que o entenda conveniente para a sociedade;

f) Celebrar contratos de locação financeira mobiliário e imobi-
liária;

g) Constituir mandatários da sociedade para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

h) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento e
realizar outras operações de crédito que não sejam vedadas por
lei;

i) Participar em agrupamentos complementares de empresas ou
qualquer outra forma de associação.

ARTIGO 15.º

Reuniões

1 � O conselho de administração reunirá pelo menos, uma vez
em cada trimestre e, ainda, sempre que for convocado pelo seu pre-
sidente, por iniciativa deste ou a pedido de qualquer outro admi-
nistrador.

2 � As deliberações do conselho de administração serão toma-
das à pluralidade de votos dos presentes, só sendo válidas se, na
respectiva reunião, estiver presente ou representada a maioria dos
sues membros.

ARTIGO 16.º

Forma de obrigar

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois membros do conselho de

administração;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, agindo dentro dos

limites dos respectivos instrumentos de mandato;
c) Pelas assinaturas conjuntas de um dos membros do conselho de

administração e de um mandatário, nos ermos da alínea precedente.
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2 � Os actos de mero expediente poderão ser praticados por um
só administrador ou por mandatário com poderes bastantes.

C) Fiscal único
ARTIGO 17.º

Fiscalização

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único, que de-
verá ser Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Ofi-
ciais de Contas.

2 � O fiscal único terá um suplente, que igualmente será Re-
visor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

ARTIGO 18.º

Reuniões

O fiscal único e o conselho de administração reunirão em ses-
são conjunta, mediante solicitação daquele ou do presidente des-
te, para apreciação de assuntos de interesse relevante para a so-
ciedade.

D) Disposições comuns

ARTIGO 19.º

Duração dos mandatos

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, o fiscal único e o seu suplente serão eleitos simul-
taneamente por um período de três anos, sendo reelegíveis por uma
ou mais vezes.

2 � Terminados os períodos dos respectivos mandatos, os mem-
bros dos órgãos sociais continuam em exercício de funções até à
primeira assembleia geral que os substitua.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Aplicação de resultados

1 � Salvo deliberação em contrário, tomada por maioria supe-
rior a 90% dos votos correspondentes ao capital social, não pode
deixar de ser distribuída aos accionistas metade do lucro do exer-
cício que, nos termos da lei, seja distribuível.

2 � Sem prejuízo do disposto no número anterior, os lucros de
cada exercício terão a seguinte aplicação:

a) Integração ou reintegração do fundo de reserva legal na per-
centagem exigida por lei;

b) Afectação ou reforço de quaisquer fundos ou reservas do in-
teresse da sociedade que a assembleia delibere constituir ou refor-
çar e;

c) Distribuição pelos accionistas.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Designação dos membros dos órgãos sociais

Ficam desde já, designados para o triénio de 1998 a 2000, os se-
guintes membros dos órgãos sociais da sociedade.

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Baltasar António de Morais Barroco, casado, residen-

te na Rua de Vasco da Gama, 48, 2780 Paço d�Arcos.
Secretário: António Manuel Costeira Faustino, casado, residen-

te na Rua de Aljubarrota, 1, 2780 Oeiras.
Conselho de administração:
Presidente: Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho, divorciado,

residente na Quitna a Torre do Fato, lote 10, 9.º-A, 1600 Lisboa.
Vogais: Paulo José Ferreira de Sousa Dias Pinheiro, casado, re-

sidente na Rua de Naulila, 203, 4200 Porto.
Eric Hal, casado, residente no Rua do Dr. Nunes da Ponte, 158,

4150 Porto.
Arnaldo Lobo Moreira Pêgo, casado, residente na Rua de José

Afonso, Edifício 3, 9.º direito, 2670 Santo António dos Cavaleiros.
Fernando Simões Heleno, casado, residente na Rua Central da

Capela, 110, em Campo, 4440 Valongo.
Fiscalização:
Fiscal único: Ledo, Morgado & Associados, Sociedade de Revi-

sores Oficiais de Contas, com sede na Praça do Bom Sucesso, 61,
13.º, no Porto, representada por Jorge Manuel Felizes Morgado,
Revisor Oficial de Contas, 775, casado, residente na Rua de Al-
fredo Keil, 273, 6.º esquerdo, no Porto.

Suplente: Jorge Bento Martins Ledo, Revisor Oficial de Contas,
591, casado, residente na Rua Fresca, 263, em Leça da Palmeira,
Matosinhos.

ARTIGO 22.º

Disposições transitórias

1 � Nos termos e ao abrigo do disposto na alínea b), do n.º 4, do
artigo 277.º, do Código das Sociedades Comerciais, ficam desde já
autorizados os administradores: Paulo José Ferreira de Sousa Dias
Pinheiro e Fernando Simões Heleno a levantar o capital social de-
positado em nome da sociedade ora constituída no Banco Totta &
Açores, Agência da Avenida dos Aliados, no montante de
5 000 000$, a fim de dar provimento à gestão dos negócios sociais
e designadamente, para o pagamento das despesas de constituição e
registo da sociedade e aquisição de bens e serviços para a mesma.

2 � Ficam, também, desde já e ainda antes de se achar lavrado
o registo definitivo de constituição da sociedade na competente con-
servatória do registo comercial, autorizados os administradores
Marcos Levi Sampaio Caetano Ramalho e Paulo José Ferreira de
Sousa Dias Pinheiro, a celebrar e outorgar com a Câmara Munici-
pal de Santo Tirso o contrato de exploração e gestão em regime de
concessão, do Sistema Municipal de Abastecimento de Água do
Concelho de Santo Tirso.

31 de Dezembro de 1999. � O Ajudante, Aníbal Manuel da
Costa Martins 06270484
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