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4.  Empresas � Registo comercial

BEJA
BEJA

SERRALHARIA CIVIL SÃO MATIENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1400/
000217; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000217.

Certifico que, por escritura exarada em 17 de Fevereiro de
2000, a fl. 130 do livro n.º 46 do Cartório Notarial de Setúbal do
Centro de Formalidades das Empresas, foi efectuado um contra-
to de sociedade entre Vasco Miguel Agostinho Parrinha e Amé-
rico José Santos Sousa, que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Serralharia Civil São Matiense,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Co-
vas Lima, 17, lugar e freguesia de São Matias, concelho de Beja.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de serralharia civil,
comércio de alfaias e reparação das mesmas. Comércio de lubri-
ficantes e acessórios para viaturas automóveis e máquinas agrí-
colas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 1 004 000$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 502 000$ cada, pertencente uma a cada
um dos sócios.

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

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas 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 de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113099

COIMBRA
CONDEIXA-A-NOVA

O TROVÃO � ESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CAFÉ,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 354; identificação de pessoa colectiva n.º P 504900676; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/000229.

Certifico que José Gonçalves Castanheira, casado com Olinda
da Conceição Vasques Mesquita Castanheira em comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
pacto social seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma  O Trovão � Estação de Serviços
e Café, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar e freguesia
de Ega, concelho de Condeixa-a-Nova.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estação de
serviço e de café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio, José Gonçal-
ves Castanheira.

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, José Gon-
çalves Castanheira, desde já nomeado gerente, ou de pessoas es-
tranhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma,
no capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qual-
quer que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares 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 a gerência autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to de sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social, bem como a comprar veículos automóveis, incluindo por
contratos leasing, bem como comprar imóveis e tomar de tres-
passe estabelecimentos necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, despesas estas que a so-
ciedade assume logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 07381530
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FIGUEIRA DA FOZ

ZÉ GAZ � SOCIEDADE COMERCIAL
DE COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1932/960319; identificação de pessoa colectiva n.º 503613720;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 13/000225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital para 5 012 050$, realizado em dinheiro e subscri-
to pelos sócios José Manuel Rodrigues Ferreira Vicente e Ana
Maria da Conceição Ribeiro Ferreira Vicente, casados em comu-
nhão geral, na proporção das suas quotas e ainda aditado o
n.º 2 ao artigo 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � ...........................................................................................
2 � A sociedade poderá participar no capital social de outras

sociedades, mesmo com objectivo diferente do seu, e em socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 25 000 euros (equivalente
a 5 012 050$)  e corresponde à soma de duas quotas dos valores
nominais e titulares seguintes: uma, de 22 000 euros, pertencen-
te ao sócio José Manuel Rodrigues Ferreira Vicente, e uma, de
3000 euros, pertencente à sócia Ana Maria da Conceição Ribeiro
Ferreira Vivente.

Que o dinheiro subscrito no ora operado aumento já deu en-
trada na caixa social e não é exigível pela lei, pelo contrato ou
pela deliberação a realização de outras entradas.

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

Conferida, está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Ma-
ria Janeiro Rodrigues Soares. 11810017

COSTA PEREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1218/900130; identificação de pessoa colectiva n.º 502287233;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 14/000223.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe, foi au-
mentado o respectivo capital de 50 000 000$ para 50 120 500$,
tendo em consequência sido alterado o n.º 1 do artigo 3.º e ainda
o § único do artigo 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 250 000 euros (equivalen-
te a 50 120 500$) e corresponde à soma de duas quotas iguais dos
valores nominais de 125 000 euros cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Manuel da Silva Pereira e Maria Licínia da Silva
Oliveira.

ARTIGO 4.º

§ único. Para que a sociedade se considere validamente obri-
gada em todos os seus actos e contratos é necessária a assinatu-
ra conjunta de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a assina-
tura do gerente Manuel Silva Pereira.

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

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11813601

FERRAZ & OLIVEIRA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2431/000223; identificação de pessoa colectiva n.º P504867962;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000223.

Certifico que entre Celestino Ferraz dos Santos, casado com
Maria de Fátima Marques Alves, na comunhão de adquiridos, e
Tiago Alexandre Fernandes de Oliveira, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferraz & Oliveira � Trans-
portes, L.da

2 �  A sociedade tem a sua sede no lugar dos Pedros, fregue-
sia de Bom Sucesso, 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 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 actividade de transportes
nacionais e internacionais rodoviários de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Celestino Ferraz dos
Santos e Tiago Alexandre Fernandes de Oliveira.

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 con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados 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 necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a assinatura do gerente Celestino Ferraz dos San-
tos, que tem capacidade profissional.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferida, está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11813598

MINI MERCADO O PRÉDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2433/000225; identificação de pessoa colectiva n.º P504719149;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/000225.
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Certifico que entre Ana Paula Pinto Espada de Almeida, casa-
da com Antero Manuel de Jesus Abreu de Almeida, na comunhão
de adquiridos, e Ana Bela da Costa Martinho Lemos, casada com
José Maria Monteiro Lemos, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mini Mercado O Prédio, L.da, e tem
a sua sede na Rua 20 de Setembro, 5, cave B, lugar e freguesia
de Vila Verde, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como poderá criar
agências, delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais
de representação da sociedade, em território nacional ou estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de minimercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada uma das sócias, Ana Paula Pinto Espada de
Almeida e Ana Bela da Costa Martinho Lemos.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 100 000 euros, reembolsáveis
quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restitui-
ção fixadas em assembleia geral que delibere o reembolso.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado, ficará de sócios ou não sócios, que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeadas ge-
rentes ambas as sócias.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de dois gerentes.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos que lhe sejam estranhos, nomeadamente abonações, fi-
anças, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios, quando permitida por lei, é
livre, mas a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar, é reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá adquirir livremente participações no capital
social de outras sociedades, mesmo que reguladas por lei especial
e ou prosseguindo objecto social diferente do seu, podendo ainda
participar em consórcios ou agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita não au-
torizada;

c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou
as obrigações sociais;

d) No caso de morte de sócio a quem não sucedam herdeiros
legitimários;

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

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

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

Conferida, está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria da
Conceição Machado de Figueiredo. 11813610

LEIRIA
BOMBARRAL

BATISTA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Bombarral. Matrícula
n.º 576/20000302; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/20000302.

Certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 11 do livro n.º 81-G do 2.º Cartório Notarial de Torres Ve-
dras, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Batista & Gomes, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Comércio, 8, na vila, freguesia e concelho do
Bombarral, contando-se o seu início a partir de hoje, por tempo
indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de paste-
laria, gelataria, confeitaria, charcutaria, croissantaria, pão e ou-
tros produtos alimentares.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas desiguais, uma
do valor nominal de 3750 euros, pertencente ao sócio António
Manuel Gomes da Costa, e outra do valor nominal de 1250 euros,
pertencente ao sócio Horácio dos Anjos Batista.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Horá-
cio dos Anjos Batista, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contra-
tos, nomeadamente para adquirir, alienar ou onerar bens sociais
ou imóveis e para a representação, em juízo ou fora dele, activa
e passivamente, é necessária a assinatura de um gerente.

5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios; porém, a favor de es-
tranhos fica dependente do consentimento dos restantes sócios da
sociedade.

6.º

O gerente nomeado fica autorizado a efectuar o levantamento
do capital social depositado para fazer face aos trâmites legais da
constituição e outros actos preparatórios de inicio de actividade.

Está conforme.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Adelaide
Fernandes Duarte. 10114661

MARINHA GRANDE

CMMG � CENTRO MÉDICO DA MARINHA GRANDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 573; identificação de pessoa colectiva n.º 501740252.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos do-
cumentos de prestação de contas relativas ao exercício de 1998.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08894612
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LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

BENTO & PAULA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8358/990702; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 6/990702.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Bento & Paula, L.da, vai ter a sua
sede na Estrada da Luz, 165, C, freguesia de São Domingos de
Benfica, concelho e cidade de Lisboa.

2.º

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a mudar a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

3.º

O seu objecto é a actividade de churrasqueira, cafetaria, pada-
ria e snack-bar.

4.º

O capital social é de 5000 euros, correspondentes a 1 002 410$,
integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e é formado por
duas quotas iguais de 2500 euros, correspondente cada qual a
501 205$, pertencentes uma à sócia Paula Cristina Roque Bento
Assunção e outra ao sócio Rui Jorge Roque Bento.

5.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence ao sócio Rui Jorge Roque Bento, que desde já fica no-
meado gerente.

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, judi-
cial e extrajudicialmente, basta a assinatura de um gerente.

6.º

A gerência fica desde já autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos por conta da sociedade, no âmbito do respectivo
objecto, ou que sejam necessários para a satisfação dos seus fins
sociais.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, gratuitos ou onerosos e nas condições que vierem a
ser acordadas em assembleia geral, podendo também vir a ser
exigidas prestações suplementares de capital até ao montante de
10 000 000$, mediante deliberação unânime de votos dos sócios.

8.º

A gerência fica também autorizada a efectuar o levantamento
do dinheiro da conta aberta em nome da sociedade no Banco Totta
& Açores, agência de Lisboa, para adquirir bens e equipamentos
necessários ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 10604820

ADSL � GESTÃO IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Rua da Junqueira, 205, rés-do-chão, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5461/950825; identificação de pessoa colectiva n.º 503484318;
inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 17 e 16/990702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o seguinte:

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/990702.
Cessação de funções do presidente do conselho de administra-

ção, Álvaro Alves Dias, e do administrador Mary Emília Brito
Alves Dias, por renúncia, em 1 de Abril de 1999, passando o car-
go de presidente a ser exercido por Maria Helena de Brito Alves
Dias Soares Lopes.

7 � Apresentação n.º 17/990702
Designação para o triénio 1998-2000, por deliberação de

30 de Abril de 1999, de dois administradores: Maria Isabel Sa-
cadura Arroja e Maria Manuela de Brito Alves Dias Vaz
Coelho (suplente).

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.  10604910

ADIPEC � ADITIVOS PARA PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1223/810505; identificação de pessoa colectiva n.º 500432775;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/990702.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ADIPEC � Produtos e Equipamen-
tos Veterinários, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Baptista
de Sousa, 3-A, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio por grosso de
acessórios, utensílios, instrumentos, artigos de higiene, conforto
e outros produtos e aditivos alimentares para pequenos e grandes
animais.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 11368381

EMPOI � EMPRESA DE PARTICIPAÇÕES
COMERCIAIS, S. A.

Sede: Rua de Santo António da Glória,
52-B, cave B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1132/891129; identificação de pessoa colectiva n.º 502192763;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 1/990702.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
do o reforço de capital de 15 000 000$ (passou de 5 000 000$ para
20 000 000$) e foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e divide-se em 20 000 acções, com o valor nominal
de 1000$ cada uma.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 10604600
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EPA � ESCOLA PRÉ-UNIVERSITÁRIA
AUTÓNOMA, C. R. L.

Sede: Rua de Pedro Nunes, 10, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 425/870121; identificação de pessoa colectiva n.º 501676422;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 41/990305.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
do o seguinte:

9 � Apresentação n.º 41/990305.
Designação da direcção para o triénio 1998-2000, por delibe-

ração de 19 de Dezembro de 1998:
Presidente, Manuel de Almeida Damásio, Rua do Actor Alves

da Cunha, 10, Lisboa; secretário, José António de Abreu Araújo,
Rua do Triângulo Vermelho, 26, rés-do-chão, direito, Lisboa; te-
soureiro, Teresa Maria de Almeida Brito Valentim, Rua do
Dr. João de Barros, 12, 1.º, B, Lisboa.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.  08754365

ESPAÇOTEIS � IMOBILIÁRIOS TURÍSTICOS, S. A.

Sede: Avenida de António Augusto de Aguiar,
88, 3.º, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67086/871023; identificação de pessoa colectiva n.º 500891498;
inscrição n.º 28; número e data da apresentação: 12/990701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
do o seguinte:

28 � Apresentação n.º 12/990701.
Designação do conselho de administração e do fiscal único em

30 de Março de 1999.
Prazo: triénio de 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, Manuel Lourenço Mar-

çal, Avenida da Igreja, 37, 1.º, Lisboa; vogais: Fernanda de Je-
sus Pereira Fradique Marçal, Lisboa, Avenida da Igreja, 37, 1.º;
Ana Teresa de Fradique Marçal Monteiro, Lisboa, Rua de Sousa
Lopes, 12, 2.º, esquerdo; Sara Fradique Marçal, Lisboa, Avenida
da Igreja, 37, 1.º, Jorge Manuel Fradique Fialho, Rua de Luís de
Camões, 19, 3.º, direito, Buraca, Amadora.

Fiscal único, Manuel Ascenção, Mário Gomes e Patrício Cruz,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Rua de João Pereira da
Rosa, lote 17, Areias, Estoril; suplente, Patrício Viriato da Cruz,
revisor oficial de contas, Travessa da Espargueira, 5, Paço de Arcos.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.  10158243

BATIBOM, PRONTO A VESTIR, L.DA

Sede: Rua de Saraiva de Carvalho, 120-A, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4419/940407; identificação de pessoa colectiva n.º 503149918;
inscrição n.º 12 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; números e
data das apresentações: 11 e 10/990702.

Certifico que foi registada a cessação de funções do gerente
Pedro Manuel Roma Bobone, por renúncia, e foi ainda registada
a transformação em sociedade unipessoal e a alteração total do
contrato, que se rege pelo seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma BATIBOM, Pronto a Vestir, Uni-
pessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua de Saraiva de Carvalho,
120-A, freguesia de Santa Isabel, concelho de Lisboa.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de vestuário e
calçado, bijuterias, confecções e artigos de desporto, representa-
ções de marcas nacionais e estrangeiras.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde a uma quota pertencente ao único só-
cio, António José Garcia de Almeida Garrett.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do único sócio,
António José Garcia de Almeida Garrett, desde já nomeado ge-
rente, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.   10604863

ARTISTAS UNIDOS � PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO
DE CINEMA, TEATRO E OUTROS ESPECTÁCULOS

ARTÍSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Artilharia Um, 22, 1.º, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5945/960516; identificação de pessoa colectiva n.º 503643114;
averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1; números e data das apre-
sentações: 23 e 24/990701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
do o seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 23/
990701.

Deslocação de sede para a Rua de Coelho da Rocha, 78, 3.º,
freguesia do Santo Condestável, Lisboa.

Averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 24/
990701.

Recondução dos gerentes, em 15 de Junho de 1999.
Prazo: triénio 1999-2001

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva. 10604391

A LISBOA, L.DA

Sede: Rua de Rodrigo Sampaio, 65 e 67, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 497/620221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500724610; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 5/
990701.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será
exercida pelos gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contra-
tos, com a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Fernando Soares.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.  08781206
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ARMAZÉM MINIFORMOSO � COMÉRCIO
DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Sede: Travessa de Henrique Cardoso, 5-A, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
-cula n.º 54 219/790925; identificação de pessoa colectiva
n.º 500896780; inscrição n.º 7 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 16 e 15/990701.

Certifico que foi registada a cessação das funções da gerente
Lígia Maria Valença Ferreira de Barros Manilal, por renúncia,  e
foi alterado parcialmente o contrato com reforço de capital de
1 600 000$ (passou de 400 000$ para 2 000 000$) quanto aos
artigos 3.º, 7.º e 10.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores do activo social e corresponde
à soma de duas quotas: uma, no valor nominal de 400 000$, per-
tencente ao sócio José Messias Escada, e outra de 1 600 000$, da
sócia TEVEL � Exclusivos Teófilo Vasco, Comércio de Ferra-
gens Decorativas, L.da

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pertencem ao sócio José Messias Es-
cada, que desde já fica nomeado gerente, com dispensa de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, sendo suficiente a assinatura de um gerente para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Em caso algum a gerência poderá obrigar a sociedade
em actos estranhos aos negócios sociais, designadamente em le-
tras de favor, fianças e abonações.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá adquirir participações em qualquer socie-
dade com objecto igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.   10875824

DROGARIA, PERFUMARIA BELITA, L.DA

Sede: Rua de Francisco Tomás da Costa, 8-B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 096/540901; identificação de pessoa colectiva
n.º 500535086; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
990701.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi regista-
do o seguinte:

5 � Apresentação n.º  4/990701.
Dissolução e liquidação.
Data da apresentação das contas: 10 de Fevereiro de 1999.

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Cristina Nazaré
Leitão Silva.       10158227

BARATA & IRMÃO, L.DA

Sede: Rua de Silva Carvalho, 114 e 116, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 30 867/610501; identificação de pessoa colectiva n.º 500041148;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 20/990630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Apresentação n.º 20/990630.

Dissolução e liquidação.
Data da aprovação das contas: 25 de Maio de 1999.

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma.    10158081

AUTO TÁXIS PEDRAIRES, L.DA

Sede: Avenida do Colégio Militar, 5, 8.º, esquerdo, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
-cula n.º 39 683/680625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513007; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: 30 e 31/990630.

Certifico que foi registado o seguinte:
1.º Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 30/990630.
Cessação das funções do gerente Manuel Inácio Marques, por

renúncia, em 16 de Junho de 1999.
2.º Alteração parcial do contrato social: artigos 1.º, 3.º e 4.º,

passando a ter a seguinte redacção:

1.º

 A sociedade mantém a firma Auto Táxis Pedraires, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do Colégio Militar, 5, 8.º, esquerdo, em
Lisboa, freguesia de Benfica.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas do valor nominal
de 200 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Joa-
quim Caetano Pinheiro Carvalho e Maria da Ascensão Pereira
Grilo Carvalho.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, será exercida pelos gerentes que a assem-
bleia geral vier a designar, ficando desde já nomeada gerente a
sócia Maria da Ascensão Pereira Grilo Carvalho.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma.     10604081

AMÉRICO GOMES BRAZ, L.DA

Sede: Rua do 4 de Infantaria, 116, Lisboa 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
-cula n.º 27 914/600312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500516081; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e  inscrição
n.º 11; números e data das apresentações: 5 e 6/990312.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/990312.
Cessação de funções da gerente Ana Cristina Domingos Brás,

por renúncia, em 25 de Novembro de 1998.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social é de 1 000 000$, está todo realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 500 000$ cada,
pertencentes uma cada um dos sócios, Domingos Ferreira Júnior
e Josefa Lima Frazão Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade,  com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Domingos Ferreira Júnior, obrigando-se a sociedade com
a sua assinatura.
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Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social na sua redacção actualizada.

Vai conferido e conforme.

A Escriturária Superior, Maria Irene Dias Emídio Palma.
          08419876

BEECHAM PORTUGUESA � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E QUÍMICOS, L.DA

(em comandita por acções)

Sede: Avenida das Forças Armadas, 125, 12.º, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
-cula n.º 8797/20000121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500322708; inscrições n.os 1 e 2; números e data das
apresentações: 16 e 17/20000121.

Certifico que foi registado o seguinte:

CAPÍTULO I

Da denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade Beecham Portuguesa � Produtos Farmacêuticos
e Químicos, L.da, em comandita por acções, continua a sua exis-
tência jurídica e regula-se por estes estatutos e demais legislação
aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida das Forças Arma-
das, 125, 12.º, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, em Lisboa.

2 � A sociedade, por deliberação do conselho de administra-
ção, poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

3 � A sociedade, por deliberação do conselho de administração,
poderá estabelecer agências, filiais ou qualquer outra forma de
representação social em qualquer local do território português ou
no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto importação de especialida-
des farmacêuticas e medicamentos.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá adquirir participações em quaisquer sociedades
de responsabilidade limitada, já constituídas ou a constituir, bem
como participar em quaisquer formas de associações de empre-
sas que sejam permitidas por lei, desde que tenham por objecto
actividade ou actividades idênticas a qualquer uma das mencio-
nadas no número anterior.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade continua a ser por tempo indetermi-
nado.

CAPÍTULO II

Do capital social, das acções e das obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 101 000 000$, integralmente reali-
zado.

2 � O capital social está representado quanto a 100 750 000$
por 100 750 acções, do valor nominal de 1000$ cada uma, e pela
parte do accionista comanditado, a Beecham Portuguesa � Pro-
dutos Farmacêuticos e Químicos, L.da, no valor nominal de
250 000$.

3 � Em caso de aumento de capital social, os accionistas te-
rão, na subscrição das novas acções, direito de preferência na
proporção das acções que possuírem, se o contrário não for deli-
berado em assembleia geral nos termos da lei.

4 � Para efeitos do exercício do direito de preferência consig-
nado no número anterior, a subscrição das novas acções será,
primeiramente, rateada entre todos os accionistas, na proporção

das respectivas acções. As novas acções que não forem subscri-
tas neste primeiro rateio serão de novo rateadas pelos accionis-
tas que tiverem acorrido ao anterior rateio, na proporção das ac-
ções que tiverem subscrito nesse rateio anterior, e assim
sucessivamente.

5 � O accionista que, tendo subscrito quaisquer novas acções,
não realizar, depois de para o efeito interpelado nos termos da lei,
total ou parcialmente, o capital representado pelas mesmas, nos
termos e prazos que tiverem sido fixados pelo conselho de ad-
ministração ou pela assembleia geral, será avisado, por carta re-
gistada, expedida para a morada constante dos registos sociais,
para, em prazo não inferior a 90 dias, efectuar a prestação em dí-
vida. Se não a efectuar no prazo que assim lhe for assinalado,
perderá, em proveito da sociedade, as novas acções que tiver
subscrito e os pagamentos parciais que, por conta do capital por
elas representado, tiver porventura realizado.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas e ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis.

2 � A sociedade pode também emitir acções preferenciais sem
voto ou remíveis, bem como converter acções ordinárias em ac-
ções preferenciais sem voto.

3 � Pode haver títulos representativos de 1, 10, 50, 100 e
1000 acções.

4 � Os accionistas poderão, a todo o tempo, requerer o des-
dobramento ou a concentração de títulos representativos das suas
acções, sendo de sua conta as respectivas despesas.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados por
dois administradores, podendo uma das assinaturas ser aposta por
chancela.

6 � A sociedade pode adquirir acções próprias nos casos le-
galmente previstos.

7 � A transmissão da parte do accionista comanditado pode ser
feita livremente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode emitir qualquer título de dívida legal-
mente permitido, nomeadamente obrigações convertíveis em ac-
ções e obrigações participantes.

2 � Por deliberação do conselho de administração, e com a
observância das limitações legais, a sociedade pode adquirir obri-
gações próprias.

CAPÍTULO III

Do conselho de administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração dos negócios sociais e a representação da
sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, serão exer-
cidas por um conselho de administração composto por três, cin-
co ou sete membros, eleitos em assembleia geral por períodos de
quatro anos e reelegíveis.

2 � Podem ser administradores da sociedade quer o accionis-
ta comanditado, quer accionistas comanditários, quer ainda pes-
soas estranhas à sociedade, de harmonia com o disposto nos pre-
ceitos aplicáveis dos n.os 3 e 4 do artigo 390.º do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � O conselho de administração pode ainda delegar todos ou
parte dos seus poderes em pessoa ou pessoas estranhas à socie-
dade, de harmonia com o disposto no n.º 2 do artigo 470.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, conferindo para o efeito a ne-
cessária ou necessárias procurações.

4 � O conselho de administração, na primeira reunião após a
sua eleição, nomeará de entre os seus membros o presidente.

5 � O conselho de administração poderá também, querendo,
nomear de entre os seus membros um aministrador-delegado.

6 � Ao presidente do conselho de administração compete es-
pecialmente convocar as reuniões do conselho de administração
e a elas presidir, velando pelo cumprimento das deliberações do
conselho de administração e dos estatutos.

7 � Ao administrador-delegado, havendo-o, compete especial-
mente a execução das deliberações do conselho de administração
e a gestão corrente dos negócios sociais. Compete ainda ao ad-
ministrador-delegado, havendo-o, substituir o presidente do con-
selho de administração nas suas faltas ou impedimentos.

8 � Os cargos de presidente do conselho de administração e
de administrador-delegado são cumuláveis.
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9 � A substituição dos administradores far-se-á nos termos da
lei.

10 � A remuneração dos membros do conselho de administra-
ção é a que lhe for fixada por uma comissão composta por três
accionistas eleitos pela assembleia geral, por períodos de quatro
anos e reelegíveis, que de entre si elegerão o respectivo presiden-
te. As deliberações desta comissão ficarão constando de acta,
exarada em livro próprio, rubricado pelo presidente da mesa da
assembleia geral. Esta comissão reunirá pela primeira vez logo
após a sua eleição e, posteriormente, sempre que para tal efeito
for convocada pelo seu presidente.

11 � As deliberações do conselho de administração serão to-
madas por maioria de votos. O presidente terá voto de desempa-
te. Os administradores poderão fazer-se representar nas reuniões
do conselho por qualquer outro administrador, por meio de sim-
ples carta dirigida ao presidente do conselho de administração.

12 � Os membros do conselho de administração deverão con-
servar-se no exercício dos seus cargos até que os seus sucesso-
res sejam eleitos e investidos.

13 � O conselho de administração deve reunir, pelo menos,
uma vez em cada trimestre.

ARTIGO 9.º

O conselho de administração terá os mais amplos poderes de
gerência e administração da sociedade.

ARTIGO 10.º

 1 � O conselho de administração pode nomear procuradores
da sociedade.

2 � As atribuições dos procuradores da sociedade deverão ser
fixadas pelo conselho de administração, que também fixará as
respectivas remunerações, regulando as condições em que, para
obrigar a sociedade, deverão ser assinados os respectivos actos.

ARTIGO 11.º

 Cada um dos membros do conselho de administração caucio-
nará a sua responsabilidade na importância mínima estabelecida
por lei e por alguma das formas por ela admitida, sem prejuízo
de, por deliberação da assembleia geral, poder ser dispensada a
prestação de tal caução.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador, em conjunto com um

mandatário com poderes para o efeito;
c) Por qualquer mandatário ou mandatários, nas condições e

limites estabelecidos nas respectivas procurações, podendo o
mandatário ser membro do conselho de administração.

ARTIGO 13.º

1 � Os documentos relativos a actos de mero expediente po-
derão ser assinados por um só administrador, ou por um manda-
tário, nos termos e limites do respectivo mandato.

2 � Consideram-se actos de mero expediente os que se desti-
nam a dar despacho aos negócios correntes da sociedade, caben-
do nesta categoria o saque de cheques pagáveis à própria socie-
dade e o endosso de quaisquer títulos para depósitos em bancos,
em contas à ordem da sociedade.

CAPÍTULO IV

Da fiscalização dos negócios sociais

ARTIGO 14.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais incumbe a um fiscal
único e a um suplente, eleitos em assembleia geral, por períodos
de quatro anos e reelegíveis.

2 � A eleição do fiscal único e do suplente deverá ser feita
de conformidade com o que se preceitua na legislação aplicável.

CAPÍTULO V

Da assembleia geral

ARTIGO 15.º

1 � O exercício do direito de voto, no que respeita aos accio-
nistas titulares de acções, depende do registo ou depósito, efec-
tuado pelo menos 15 dias antes daquele em que a assembleia se
realizar, de uma ou mais acções. O accionista comanditado pode
sempre exercer o seu direito de voto.

2 � Cada acção dá direito a um voto. Os votos do accionista
comanditado, nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 472.º do
Código das Sociedades Comerciais, correspondem a metade dos
votos dos demais accionistas no seu conjunto.

3 � Não podem assistir à assembleia geral os obrigacionistas,
nem os accionistas que não tenham direito a voto. Os membros
dos corpos sociais devem assistir às assembleias gerais.

4 � Não existe qualquer limitação ao número de votos resul-
tante do número de acções que os accionistas possuírem.

5 � As pessoas individuais ou colectivas são representadas na
assembleia geral pelas pessoas a quem a sua representação nor-
malmente pertencer, nos termos da lei ou dos respectivos estatu-
tos. A propriedade indivisa será representada, conforme os casos,
pelo cabeça-de-casal, administrador ou pessoa designada para o
efeito pelos co-proprietários.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas com direito a voto, ou as pessoas a quem,
nos termos do número anterior, incumbe intervir em sua repre-
sentação nas assembleias gerais só poderão fazer-se representar
por accionistas que também tenham direito a voto por direito
próprio, ou pelos representantes destes, nos termos do n.º 5 do
anterior artigo ou pelas pessoas referidas no artigo 380.º, n.º 1,
do Código das Sociedades Comerciais.

2 � O mandato pode constar de procuração ou de simples carta
dirigida ao presidente da assembleia geral. No caso de dúvida
sobre a veracidade das assinaturas, basta que sejam confirmadas
por voto unânime da mesa da assembleia geral.

3 � Os documentos de que constem os mandatos dos accio-
nistas e os documentos de representação nos termos do n.º 5 do
anterior artigo 15.º serão apresentados até à véspera do dia de-
signado para a assembleia geral, sob pena de os mandatários ou
representantes não poderem intervir, como tais, nas assembleias.

ARTIGO 17.º

1 � A assembleia geral reunirá e será convocada nos termos
da lei.

2 � A assembleia geral considerar-se-á constituída e delibera-
rá nos termos da lei.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral terá um presidente e um secretário, eleitos
por períodos de quatro anos e reelegíveis.

CAPÍTULO VI

Do destino dos lucros líquidos

ARTIGO 19.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

1 � Os lucros líquidos são determinados depois de feitas as
amortizações aconselháveis no património social e de pagas as
remunerações aos membros do conselho de administração e do
conselho fiscal, se a elas houver lugar.

2 � A sociedade constituirá obrigatoriamente uma reserva le-
gal correspondente a, pelo menos, 5 % dos lucros líquidos apu-
rados, até se atingir 20 % do capital social.

3 � A sociedade deverá ainda, quando tal se justifique ou seja
legalmente necessário, constituir reservas especiais.
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ARTIGO 21.º

1 � Salvo deliberação em contrário, tomada por maioria de
50 % dos votos correspondentes ao capital social, em assembleia
geral para o efeito convocada, será distribuída como dividendo a
importância correspondente a 50 % dos lucros líquidos.

2 � O conselho de administração, com o parecer favorável do
fiscal único, pode proceder à distribuição de adiantamentos so-
bre os lucros aos accionistas no decurso do próprio exercício, nos
termos e condições previstos na lei.

CAPÍTULO VII

Da dissolução e liquidação

ARTIGO 22.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução da sociedade
regulará também o modo de proceder à liquidação e partilha.

CAPÍTULO VIII

Disposições diversas

ARTIGO 23.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos entre a so-
ciedade e os accionistas, seus herdeiros e representantes fica es-
tipulado o foro da sede social, com renúncia expressa a qualquer
outro.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma. 11353414

AUTO TÁXIS JOÃO FRANCISCO GOMES, L.DA

Sede: Rua de David Lopes, 9, rés-do-chão,
esquerdo, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 477/681107; identificação de pessoa colectiva
n.º 500541779; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 23/
990630.

Certifico que foi registado o seguinte:
Alteração parcial do contrato social, com reforço de capital e

alteração dos artigos 1.º, 3.º e 6.º, que passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua com a firma Auto Táxis João Francisco
Gomes, L.da, e tem a sua sede na Rua de David Lopes, 9, rés-
-do-chão, esquerdo, freguesia do Alto de São João, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 500 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
750 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, Manuel
Bandeira Cadima e Maria Lúcia da Costa Fernandes Cadima.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e representação da sociedade, remunerada ou
não, conforme for deliberado, fica a cargo de um ou mais geren-
tes, a designar em assembleia geral.

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

tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma.  10158138

BANCO ALVES RIBEIRO, S. A.
Sede: Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco,

torre 1, 11.º, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6502/970221; identificação de pessoa colectiva n.º 503824810;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 2 e inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresentações: 7,
8, 9 e 10/990401.

Certifico que foi registado o seguinte:
1 � Averbamento n.º 2  � Apresentação n.º 7/990401.
Cessação de funções do presidente do conselho de administra-

ção, de Hermínio Marques Ferreira, por renúncia, em  4 de Ja-
neiro de 1999, e em sua substituição o vogal Afonso Ribeiro
Pereira de Sousa passou a exercer o cargo de presidente, em 19 de
Janeiro de 1999.

2 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 8/990401.
Cessação de funções do vogal do conselho fiscal, de João Car-

los Ribeiro Pereira de Sousa, por renúncia, em 5 de Janeiro de
1999.

ARTIGO 5.º

Capital social

1 � O capital social é de 5 000 000 000$, encontrando-se in-
tegralmente subscrito e realizado.

7 � Apresentação n.º 10/990401.
Designação para membro do conselho de administração de João

Carlos Ribeiro Pereira de Sousa e de José João Silva Ribeiro
Costa Morais, Rua de Sanches Coelho, 4, 6.º, Lisboa, para vogal
do conselho fiscal, em 19 de Janeiro de 1999.

Prazo: quadriénio em curso (1999-2000).

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Dias Emídio Palma.  07715099

LISBOA � 3.A SECÇÃO

TAXLIBRIS � CONTABILIDADE E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9980/000105; inscrição n.º 1.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TAXLIBRIS � Contabilida-
de e Consultoria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Duque de
Ávila, 45-E, 2.º, C, freguesia de São Jorge de Arroios, 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 (não
jurídicos) nas áreas de contabilidade, consultoria, gestão de con-
domínios e comercialização de equipamentos e aplicações de tec-
nologia de informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada só-
cio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme 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 um gerente.

3 �� Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria do Céu Velez
Domingos Teixeira.
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ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res 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.

São seus sócios: Maria do Céu Velez Domingos Teixeira e
Pedro Manuel Neves Teixeira.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11456876

OZONO FILMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 000/000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504806394; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
43/000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ozono Filmes, L.da, e tem a sua
sede a Avenida de Ressano Garcia, 19, 1.º, direito, freguesia de
São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, podendo ainda cri-
ar sucursais, filiais, agências ou outras formas de representação,
no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto produções cinematográficas.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5001 euros e encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais
no valor de 1667 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios
Paulo Alexandre Nunes Carboila e Alexandre Paulo Pinto Careto,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de dois gerentes.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a não só-
cios depende do consentimento da sociedade, que terá sempre
direito de preferência, o qual, de seguida, se defere aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações
suplementares até ao montante global correspondente a
50 000 euros.

ARTIGO 8.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a cele-
bração de contratos de suprimentos.

ARTIGO 9.º

Falecendo um dos sócios, a respectiva quota não se transmiti-
rá aos sucessores do falecido, dispondo a sociedade de 90 dias
para deliberar acerca do destino da referida quota, procedendo à
sua amortização ou aquisição, findos os quais, se a sociedade não
amortizar ou adquirir a quota, será esta, então, transmitida.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a rea-
lizar no prazo de 90 dias, contados do conhecimento do respec-
tivo facto, poderá amortizar qualquer quota, nos casos seguintes:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) No caso de morte de sócio;
d) Quando, em partilha, a quota for adjudicada a quem não seja

sócio;
e) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

as obrigações sociais;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração de qualquer sócio;
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio

consentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia
geral.

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

3 � A contrapartida da amortização será, salvo acordo em con-
trário ou disposição imperativa legal, o valor que resultar do úl-
timo balanço aprovado.

ARTIGO 11.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.

São seus sócios: Paulo Alexandre Nunes Carboila, Alexandre
Paulo Pinto Careto e Carlos Bruno Ribeiro Pinhal.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11455659

W2S � WIN WIN SITUATION � PROMOÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9994/000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504812793; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma W2S � Win Win Situation �
Promoção e Distribuição de Bens de Consumo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Sacadura Ca-
bral, 29, 1.º, direito, freguesia de São João de Deus, do concelho
de Lisboa.

3 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser deslo-
cada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, e serem criadas delegações, sucursais ou outras for-
mas de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção, distribuição e co-
mércio de bens de consumo ou serviços, bem como prestação de
serviços de informação e consultoria de gestão, a qualquer activi-
dade económica ou serviço público.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 25 000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: sen-
do três do valor nominal de 7500 euros cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Gabriel José Cardoso do Nascimento Men-
des, Carlos Pedro Belchior Ferreira da Silva e João Pedro Sousa
Guerra de Sintra Carretas, e sendo duas do valor nominal de
1250 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Ana
Paula Lourenço Batista e João Manuel Marques dos Santos.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global igual ao dobro do capital
social inicial.
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§ 2.º Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, poderá ser cometida
ou não a sócios, bastando para tal serem designados por simples
acta ou simples procuração conjunta de dois sócios, ficando, desde
já, nomeados gerentes os sócios Gabriel José Cardoso do Nasci-
mento Mendes e Carlos Pedro Belchior Ferreira da Silva.

2 � Para sociedade ficar obrigada são necessárias as assinatu-
ras de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.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 adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

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

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

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

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 só-
cios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 10939954

WHITEHOUSE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9993/000110; identificação de pessoa colectiva
n.º 504370863; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/000110.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Whitehouse � Sociedade de
Mediação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale Formoso, 92-
-B, freguesia de Marvila, concelho de Lisboa.

3 � Por simples decisão da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a 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 ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único e ao não sócio António José Amaral Marques, casa-
do, residente na Rua de Cândido dos Reis, 18-A, Algés, Lisboa,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, confor-
me deliberado.

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

ARTIGO 5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

É seu sócio José Miguel Rodrigues Coelho.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 10939962

VASQUES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9981/000105; identificação de pessoa colectiva
n.º 504751760; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
28/000105.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Vasques & Gonçalves, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Central, 7, Calvanas,
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, e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de alu-
guer de veículos automóveis ligeiros de passageiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 501 205$ cada, uma de cada um dos sócios.

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.
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3 � Fica, desde já, nomeado gerente o sócio Nélson Manuel
Correia Vasques.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res 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.

São seus sócios Nélson Manuel Correia Vasques e Almerinda
Afonso Gonçalves.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11456868

TÁXIS ADELINO & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9580/990823; identificação de pessoa colectiva
n.º 504624415; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 30 e 31/000105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação das funções de gerência de António Rosa da Sil-
va, por renúncia em 8 de Novembro de 1999, e foi alterado par-
cialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a
redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, duas
do valor nominal de 300 000$ cada, ambas pertencentes ao só-
cio Adelino de Jesus Inácio, e outra do valor nominal de
500 000$, pertencente à sócia Maria Isabel Fernandes Martins da
Silva Inácio.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11456850

TÁXIS INÁCIO & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9606/990903; identificação de pessoa colectiva
n.º 504655639; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 33 e 34/000105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerência de Maria do Carmo Perei-
ra da Silva Falcão, por renúncia em 8 de Novembro de 1999 e foi
alterado parcialmente o contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa
a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas, uma do
valor nominal de 500 000$, pertencente ao sócio Adelino de Je-
sus Inácio, e duas de igual valor nominal de 300 000$ cada,
ambas pertencentes à sócia Maria Isabel Fernandes Martins da
Silva Inácio.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11456841

O. G. C. � ORGANIZAÇÃO GESTÃO
E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9970/000103; identificação de pessoa colectiva
n.º 504763474; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/000103.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O. G. C. � Organização Ges-
tão e Contabilidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Vale de Santo An-
tónio, 39-A, em Lisboa, freguesia de Santa Engrácia.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, po-
dendo 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 organização e execução de
contabilidade, gestão de pessoal, estudos económicos, auditoria,
consultadoria (não jurídica) e venda de equipamento e material
de escritório.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 100 000$, encontra-se realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor no-
minal de 550 000$ cada uma  e uma de cada sócio.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos 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 remune-
ração, conforme aí for deliberado.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir,total ou 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 soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res 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 adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

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

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

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

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 só-
cios ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

São seus sócios Ana Maria dos Santos Albuquerque Vaz An-
tunes e Luís Gomes Vaz Antunes.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11456469

TEMOVETEL � SERVIÇOS DE ESCAVAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 10 003/000111; identificação de pessoa colectiva
n.º 504812475; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
30/000111.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEMOVETEL � Serviços de
Escavações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde de
Sabugosa, 11, 5.º, direito, freguesia de Alvalade, concelho de
Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
e  serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, su-
cursais ou outras formas locais de representação, no território
nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de serviços de
escavações, movimentação de terras e compra e venda de maqui-
naria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 005 000$ e corresponde à soma de uma quota do va-
lor nominal de 984 000$, pertencente ao sócio Diamantino An-
tónio Martins, e uma do valor nominal de 21 000$, pertencente
ao sócio Manuel Diogo Martins.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Dia-
mantino António Martins, que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 aamortizar qualquer quota nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita não autorizada;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

na sobrigações 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, por exone-
ração e exclusão de um sócio;

g) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio
consentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia
geral.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-
re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vári-
as quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva não for amor-
tizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante co-
mum.

ARTIGO 6.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.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11482362

VELA LUSA � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
NA ÁREA NÁUTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9988/000107; identificação de pessoa colectiva n.º 504747037;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000107.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Vela Lusa � Prestação de
Serviços na Área Náutica, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Campo Grande, 78, 5.º, di-
reito, freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, e serem criadas delegações, sucursais ou ou-
tras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação e
comércio de artigos náuticos e prestação de serviços na mesma
área.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas, sendo
duas do valor nominal de 500 000$, pertencentes aos sócios Rui
António Nobre Moreira e Maria Margarida Guimarães Morais e
uma no valor nominal de 200 000$, pertencente à sócia Sara
Morais Moreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete às sócias
Maria Margarida Guimarães Morais e Sara Morais Moreira, desde
já nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada 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 soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento
da sociedade, em assembleia geral, que terá sempre o direito
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de preferência, o qual, de seguida, 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 adjudi-

cação 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, aquota for adjudicada a quem não seja

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

consentimento da sociedade, 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 só-
cios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização terá o valor que resultar do
último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11457600

TARSO � GESTÃO DE CONSULTÓRIOS CLÍNICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 9983/000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504675508; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
10/000106.

Certifico que foi constituída a sociedade unipessoal em epí-
grafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade comercial por quotas
, a sua firma é constituída pela designação TARSO � Gestão de
Consultórios Clínicos, Sociedade Unipessoal, L.da, e a sua sede
fica instalada na Avenida de Fontes Pereira de Melo, bloco 1 e
2 e na Rua do Engenheiro Vieira da Silva, 1.º piso, traseiras,
escritório 12, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede para dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e poderá abrir sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação, onde achar por conveniente.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na gestão e exploração de con-
sultórios, gabinetes e de espaços imobiliários, destinados a serem
utilizados por profissionais liberais e a prestação de serviços aos
mesmos.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como no capital social de outras socie-

dades reguladas ou não por leis especiais, mesmo que o objecto
de tais agrupamentos complementares de empresas ou sociedades
não coincida, no todo em parte, com aquele que a sociedade es-
tiver a exercer, com excepção, porém, da sua participação nou-
tras sociedades unipessoais por quotas.

ARTIGO 5.º

O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), integralmente
realizado em dinheiro, e é representado por uma quota do valor
nominal de 5000 euros, pertencente à sócia.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pela sócia única
Maria Paula Neto Figueira Martins da Silva, que, desde já, fica
nomeada gerente.

2 � A sociedade obriga-se validamente em todos os seus ac-
tos e contratos:

a) Pela assinatura da gerente;
b)Pela assinatura de um procurador, dentro dos poderes que lhe

forem conferidos.
ARTIGO 7.º

Fica desde já autorizada a celebração de negócios jurídicos
entre a sócia única e a sociedade.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade dissolve-se apenas nos casos previstos na lei.
2 � Em qualquer caso de dissolução, os liquidatários serão no-

meados pela sócia única e a liquidição será feita nos termos em
que for deliberado por ela.

É sua sócia Maria Paula Neto Figueira Martins da Silva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11366303

STERN OLIVEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 2625/910715;identificação de pessoa colectiva
n.º 502590491; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
23/000111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a fusão.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11457910

T. M. H. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 3597/920730; identificação de pessoa colectiva
n.º 502812370; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
15/990716.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 10 000 000$ para 40 000 000$, tendo sido
alterado parcialmente o contrato social, quanto aos artigos 1.º e
3.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma T. M. H. � Impor-
tação e Exportação, L.da, e tem a sua sede na Avenida de
Hellen Keller, 15, 6.º, direito, na freguesia da Ajuda, conce-
lho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores constantes da escrituração, é de 40 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de
25 000 000$, pertencente ao sócio Roger Louis Paul Beerten, e
outra do valor nominal de 15 000 000$, pertencente ao sócio Alec
Antoine Edmond Beerten.
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Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 10937226

TACOMA � CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 3246/920312; identificação de pessoa colectiva
n.º 502723688; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
18/000111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi altera-
do o contrato social, quanto aos artigos 1.º, 3.º e 20.º, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Pull & Bear (Portugal) �
 Confecções, L.da

ARTIGO 3.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida de Fontes Pereira de
Melo, 49, 2.º, esquerdo, na freguesia de São Sebastião da Pedrei-
ra, concelho de Lisboa.

ARTIGO 20.º

O ano social começa a 1 de Fevereiro e termina a 31 de Janei-
ro do ano seguinte.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11482451

VIP � GABINETE DE SERVIÇOS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 2730/910812; identificação de pessoa colectiva
n.º 502604948; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
6/000111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 10 000 000$, tendo sido
alterado parcialmente o contrato social, quanto ao artigo 3.º, o
qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e está dividido em quatro quotas, uma quota de
380 000$ e uma quota de 4 620 000$, ambas pertencentes à só-
cia Florentina Dionísio Coronha Pintão, e uma quota de 20 000$
e uma quota de 4 980 000$, ambas pertencentes ao sócio de
Manuel Joaquim Pedroso Pintão.

Ficou depositado na pasta respectiva o teor actualizado do con-
trato.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11457929

SOTENCIL � SOCIEDADE TÉCNICA
DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Ma-
trícula n.º 42 516/700821; identificação de pessoa colectiva
n.º 500274924; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
19/000119.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 120 000 000$ para 750 000 euros, com

redenominação do capital social em euros, e transformada em so-
ciedade anónima, passando a reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Natureza, denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima, com a deno-
minação SOTENCIL � Sociedade Técnica de Construções Civis,
S. A., reger-se-á pela lei e por este contrato e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Calçada da Estrela, 83, rés-do-
-chão, em Lisboa.

§ único. Por deliberação do conselho de administração, pode-
rá a sociedade deslocar a sua sede social, dentro do mesmo

concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucursais, agências
ou outras formas locais de representação, tanto no território na-
cional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de construção ci-
vil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do referido no artigo 3.º, em socieda-
des reguladas por leis especiais, bem como associar-se com ou-
tras pessoas jurídicas para, nomeadamente, formar agrupamentos
complementares de empresas, novas sociedades, consórcios e
associações em participação.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
750 000 euros, representado por 37 500 000 acções de 2 cêntimos
cada.

2 � As acções são ao portador, podendo ser convertidas em no-
minativas ou ao portador registadas, nos termos da lei.

3 �Poderá haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000,
10 000 e 100 000 acções, que deverão ser assinadas por dois ad-
ministradores em exercício.

ARTIGO 6.º

1 � O conselho de administração, com parecer favorável do
fiscal único, poderá aumentar o capital social, por uma ou mais
vezes, até ao limite de 1 000 000 de euros, fixando o montante,
as condições de subscrição e realização e a modalidade das ac-
ções a emitir.

2 � Os accionistas têm direito de preferência na subscrição do
aumento do capital, na proporção das acções que possuírem.

3 � O direito referido no número anterior será exercido pelos
accionistas nos termos do disposto no artigo 458.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a transmissão de acções entre os accionistas e
destes para os seus cônjuges, descendentes e irmãos ou descen-
dentes destes, seja qual for o tipo das mesmas.

2 � Na transmissão de acções nominativas a estranhos, e fora
dos casos previstos no número anterior, a sociedade, em primei-
ro lugar, e os restantes accionistas, em segundo lugar, terão sem-
pre direito de preferência.

3 � Para os efeitos previstos no n.º 2 deste artigo, e tratando-
-se de acções nominativas, o accionista interessado deverá comu-
nicar a sua intenção ao conselho de administração, identificando
o adquirente, o número de acções a transmitir, o preço e condi-
ções de pagamento ou o valor atribuído.

4 � No prazo de 30 dias, contados do recebimento da comu-
nicação referido no n.º 3 deste artigo, o conselho de administra-
ção deliberará sobre o exercício do direito de preferência.
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5 � Se a deliberação for de sentido negativo, o conselho de ad-
ministração deverá comunicar, no prazo de 10 dias, aos accionis-
tas, a transmissão pretendida e as respectivas condições.

6 � Os accionistas notificados nos termos do número anterior
deverão comunicar a sua decisão ao conselho de administração,
nos 20 dias seguintes à recepção da comunicação, sob pena de se
entender que nada têm a opor à transmissão e que renunciam ao
direito de preferência.

7 � Se houver mais de um accionista a preferir, as acções a
transmitir serão repartidas entre eles, na proporção das que ao
tempo possuírem.

8 � Caso se verifique haver desconformidade entre o valor ofe-
recido e o valor real das acções, o conselho de administração de-
liberará, fundamentadamente, que a aquisição se fará pelo valor
real, determinado nos termos do artigo 105.º, n.º 2, do Código das
Sociedades Comerciais.

9 � Os accionistas preferentes deverão depositar o preço das
acções adquiridas à ordem do conselho de administração, no prazo
de cinco dias contados da data da recepção da comunicação pre-
vista no número anterior, sob pena de se considerar que renun-
cia ao direito de preferência.

10 � Caberá ao conselho de administração assegurar que o
transmitente receba o preço e que as acções sejam entregues ao
adquirente, devidamente averbadas e registadas.

11 � Todas as comunicações previstas no presente artigo se-
rão efectuadas por carta registada com aviso de recepção.

12 � A sociedade terá o direito de amortizar ou adquirir, pelo
seu valor nominal, as acções que venham a ser penhoradas, ar-
restadas ou sujeitas a arrolamento judicial, excepto se tiver lugar
um processo de sucessão mortis causa.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir obrigações nos termos previstos na
lei.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá adquirir ou alienar acções próprias, nos ter-
mos e de acordo com o disposto nos artigos 316.º e seguintes do
Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Da assembleia geral

ARTIGO 10.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto que tenham acções registadas nos respectivos
livros da sociedade ou façam prova do seu depósito nos termos
legais, pelo menos, cinco dias antes do designado para a reunião
da assembleia.

2 � A cada 1000 acções corresponde um voto.
3 � As deliberações serão tomadas por maioria simples de

votos sempre que a lei ou os estatutos não exijam maioria quali-
ficada.

ARTIGO 11.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos pela assembleia geral de entre accionistas
ou outras pessoas, por um período de três anos, sendo sempre
admitida a reeleição.

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral reunirá, ordinariamente, pelo menos, uma
vez por ano e, extraordinariamente, sempre que os membros do
conselho de administração ou do conselho fiscal o julgarem neces-
sário ou quando seja requerido por accionistas que possuam acções
correspondentes a, pelo menos, 10 % do capital social.

2 � As reuniões da assembleia geral terão lugar na sede social
e serão convocadas pelo presidente da respectiva mesa ou por
quem o substitua, no prazo e pelos meios estabelecidos na lei.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 13.º

1 � A administração da sociedade caberá a um conselho de ad-
ministração.

2 � O conselho de administração será composto por três, cin-
co ou sete membros, eleitos pela assembleia geral, por um perí-
odo de três anos, sendo permitida a reeleição.

3 �Os administradores eleitos escolherão de entre si aquele
que servirá de presidente.

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
por trimestre e, além disso, sempre que o presidente o convoque,
por iniciativa própria ou a pedido da maioria dos membros.

2 � Os administradores podem fazer-se representar em qual-
quer reunião, por outro administrador, mediante carta dirigida ao
presidente justificativa da razão da ausência.

ARTIGO 15.º

1 � As deliberações serão tomadas por maioria dos votos dos
administradores presentes ou representados, sendo sempre neces-
sária a presença ou representação da maioria dos membros.

2 � Das reuniões será lavrada acta.

ARTIGO 16.º

Os administradores ficam dispensados da prestação de caução.

ARTIGO 17.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura conjun-
ta de dois membros do conselho de administração.

2 � Nos actos de mero expediente é bastante a assinatura de
um membro do conselho de administração.

CAPÍTULO V

Conselho fiscal

ARTIGO 18.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único,
que deve ser revisor oficial de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas.

3 � O fiscal único e seu suplente são eleitos pela assembleia
geral por um período de três anos, que deverá coincidir com o
da mesa da assembleia geral e do conselho de administração.

CAPÍTULO VI

Balanço, contas anuais e aplicações dos resultados

ARTIGO 19.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os lucros líquidos apurados anualmente, depois de deduzida a
percentagem estabelecida por lei até perfazer a reserva legal, te-
rão a aplicação que a assembleia geral deliberar por maioria sim-
ples.

CAPÍTULO VII

Dissolução e liquidação
ARTIGO 21.º

A sociedade dissolve-se nos casos e termos previstos na lei.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral que deliberar a dissolução nomeará os li-
quidatários e providenciará sobre as suas atribuições e prazos de
liquidação.

ARTIGO 23.º

Disposições transitórias

1 � Durante o triénio de 1999-2001, os órgãos sociais serão
compostos pelo presidente da mesa da assembleia geral, respec-
tivo secretário, um conselho de administração composto por três
administradores, um fiscal único e respectivo suplente.
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2 � Ficam desde já designados os seguintes membros dos ór-
gãos sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente � engenheiro Carlos Ma-
nuel Botelho de Queiroz Franco Falcão, casado, residente na Rua de
Diogo Silves, 34-B, Lisboa; secretário � engenheira Teresa Maria
de Vasconcelos Lima Nogueira Simões Cavalheiro, casada, residente
na Rua de Brito Pais, 4, 3.º, direito, Miraflores, Algés.

Conselho de administração: engenheiro Rui Manuel Nogueira
Simões, residente na Rua de Rodrigues Cabrilho, 5, 3.º, esquer-
do, em Lisboa, engenheira Maria Amélia Ferreira Botelho Queiroz
Franco Falcão, residente na Rua de Francisco Franco, lote 358-
-A, 2.º, esquerdo, Lisboa, e Dr. Pedro Maria de Vasconcelos Lima
Nogueira Simões, residente na Rua de Rodrigues Cabrilho, 5, 3.º,
esquerdo, em Lisboa.

Fiscal único: efectivo � Dr.a Maria do Rosário Fernandes Cos-
ta Moura Líbano Monteiro, residente na Rua de Alfredo da Sil-
va, 3, Monte Estoril, 2765-393 Estoril, revisora oficial de contas
inscrita na respectiva Câmara sob o n.º 371, suplente � Dr. An-
tónio Freitas dos Santos, residente na Rua de José Lins do Rego,
6, 3.º, esquerdo, Lisboa, revisor oficial de contas inscrito na res-
pectiva Câmara sob o n.º 263.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11458070

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CUNHA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 4095/950202; identificação de pessoa colectiva
n.º 503359173; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
4/991103.

Certifico que o capital social de 600 000$ foi redenominado e
aumentado para 5000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, o
qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade é de 5000 euros, está completa-
mente realizado em dinheiro e representa-se por três quotas: uma
no valor de 2500 euros, pertencente à sócia Maria Manuela
Broglio Mendes Barbosa Nazareth Costa; outra no valor de
1249 euros, pertencente à sócia Ingrid Eva Wende Dias da Cu-
nha, e outra de 1249 euros, pertencente à sócia Maria Sidónia
Fonseca Osório de Castro Batalha Ribeiro.

O texto actualizado do contrato, foi depositado na pasta respec-
tiva.

Está conforme.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10-2-115 995

MAS-MAYER, ANDRADE & SACADURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Ma-
trícula n.º 68 224/880407; identificação de pessoa colectiva
n.º 501973508; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 13/981130.

Certifico que o texto seguinte é a transcrição da inscrição aci-
ma referida.

1 � Averbamento n.º 2, apresentação n.º 13/981130.
Cessação de funções dos gerentes José Manuel Salazar Saca-

dura Cabral e Alberto David Moreira de Andrade, por renúncia,
em 22 de Outubro de 1998.

7 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10-2-115 996

MANUEL GOMES & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3293/940210; identificação de pessoa colectiva
n.º 503138339; entrada n.º 7017/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 06682383

MEDIJOPE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2519/930412; identificação de pessoa colectiva
n.º 503005223; entrada n.º 7031/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332891

CONSERV � GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4558/950727; identificação de pessoa colectiva
n.º 503482030; entrada n.º 7008/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332522

CETECAL � CENTRO DE ESTUDOS TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6435/970902; identificação de pessoa colectiva
n.º 501690484; entrada n.º 7003/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332123

C. MENDES & FONSECA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 875/670529; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512671; entrada n.º 7019/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 08035750

CLÍNICA MÉDICA E DIAGNÓSTICO DE BENFICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3060/830405; identificação de pessoa colectiva
n.º 501402675; entrada n.º 6388/990923.

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.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10149538
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PINTO BASTO II � CARGA AÉREA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4065/950124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503229571; entrada n.º 6380.

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.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10149406

CAROLINA & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 706/890620; identificação de pessoa colectiva
n.º 501949100; entrada n.º 6569/991001.

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.

29 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10157816

PEREIRA & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 699/740328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500395500; entrada n.º 6560/991001.

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.

29 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 08738432

CUSTÓSIL � EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 719/830124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501395652; entrada n.º 6993/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332646

CENTRO DE SENOLOGIA DE DR. ERNESTO SYDER
PASSOS ÂNGELO E DR. CLÁUDIO CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 696/770621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500636745; entrada n.º 6992/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332638

CONFERMIL � CONTABILIDADE, GESTÃO DE PESSOAL
E ASSISTÊNCIA FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 66 772/870903; identificação de pessoa colectiva
n.º 501748830; entrada n.º 6997/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332670

PAPELARIA SOL DE BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 865/790705; identificação de pessoa colectiva
n.º 500873313; entrada n.º 6885/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323396

MENANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 409/670105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500482330; entrada n.º 6899/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 09183663

CENTIVESTE, PRONTO-A-VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 338/871214; identificação de pessoa colectiva
n.º 501915451; entrada n.º 6887/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10566511

CAMILA COIMBRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 709/800122; identificação de pessoa colectiva
n.º 500943605; entrada n.º 6890/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11322705

PAVILHÃO AVENIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7367/200505; identificação de pessoa colectiva
n.º 500213445; entrada n.º 6897/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323728
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MATTEL PORTUGAL � FABRICO E COMÉRCIO
DE BRINQUEDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62 282/860128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501620028; entrada n.º 6813/991018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10149821

CARPINTARIA E MARCENARIA GRILO LISBOMENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 286/690624; identificação de pessoa colectiva
n.º 500055360; entrada n.º 6808/991018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11322837

CHUNG, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 574/780111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708282; entrada n.º 6804/991018.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11322802

CRESCENDUM � GESTÃO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1198/900130; identificação de pessoa colectiva
n.º 502279850; entrada n.º 6839/991019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323124

CDB � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6455/970916; identificação de pessoa colectiva
n.º 503957992; entrada n.º 6846/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323264

PAÇO DE CARNIDE � INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4845/951130; identificação de pessoa colectiva
n.º 503538183; entrada n.º 6841/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323086

CARLOS MATIAS & ARTUR FRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 139/770218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500592926; entrada n.º 6882/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323353

MARIA ALICE & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4351/950504; identificação de pessoa colectiva
n.º 503413500; entrada n.º 6903/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10606882

CHARNECAUTO � PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4182/950307; identificação de pessoa colectiva
n.º 503373494; entrada n.º 6886/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323900

PEIXOTO PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3125/931213; identificação de pessoa colectiva
n.º 503102547; entrada n.º 6896/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323531

COM TACTO � SAÚDE, ACTIVIDADES
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2954/930927; identificação de pessoa colectiva
n.º 503064220; entrada n.º 6881/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323345
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METROPOLIS DESIGN E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2021/921012; identificação de pessoa colectiva
n.º 502856157; entrada n.º 6883/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323370

MATERESCRITOR � MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3052/931110; identificação de pessoa colectiva
n.º 503085936; entrada n.º 6869/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10560521

MATEUS & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 450/600517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500565740; entrada n.º 5737/990813.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 09189718

MANUEL CORREIA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 777; identificação de pessoa colectiva n.º 500910464;
entrada n.º 5710/990812.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10795600

MANUEL CARREIRA DE OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 068/580814; identificação de pessoa colectiva
n.º 500833230; entrada n.º 3469/990629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10555129

PREFIXO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 720/810216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501134689; entrada n.º 6999/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332689

MTP � SOCIEDADE DE COMERCIALIZAÇÃO
DE PEDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6781/980120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504056790; entrada n.º 6985/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10130748

M. Q. I. � CONSULTORIA E MUDANÇA
ORGANIZACIONAL, QUALIDADE E INOVAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2806/930719; identificação de pessoa colectiva
n.º 503024635; entrada n.º 6986/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10130730

CONDIPRESTIGE � COMÉRCIO DE BRINDES
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6116/970411; identificação de pessoa colectiva
n.º 503858307; entradas n.os 6967 e 6968/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332204

C. M. I. � CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 252/740826; identificação de pessoa colectiva
n.º 500072280; entrada n.º 6973/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332280

MAGOCARNES � SOCIEDADE COMERCIAL
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 849/860905; identificação de pessoa colectiva
n.º 501709746; entrada n.º 6930/991022.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 07824769

MOBILOJA � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1454/920221; identificação de pessoa colectiva
n.º 502713380; entrada n.º 6919/991022.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10610448

CASTRO CALDAS, MIGUEL ROSA
& JOAQUIM FERREIRA � NEUROLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6965/980317; entrada n.º 6383/990923.

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.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10149422

MANUEL NUNES & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 791/630307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500920710; entrada n.º 6900/991021.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 09183647

CONCEITO � CONTABILIDADE E ECONOMIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8278/990714; identificação de pessoa colectiva
n.º 501324062; entrada n.º 6831/991019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323167

CITE � SOCIDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5475/960808; identificação de pessoa colectiva
n.º 503936766; entrada n.º 6836/991019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11322845

QUEIROLUX � ILUMINAÇÃO E MATERIAL
ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6783/980120; identificação de pessoa colectiva
n.º 504051458; entrada n.º 6830/991019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11392967

CEE-INFO � CONSULTORIA EMPRESARIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6835/980206; identificação de pessoa colectiva
n.º 504066749; entrada n.º 6829/991019.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323027

PLURIVERTICE � PUBLICIDADE, SERVIÇOS
E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2579/930506; entrada n.º 6872/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10560360

MATER GRÁFICA � MATERIAIS E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5438/960726; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695696; entrada n.º 6868/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10560530

CASA DE REPOUSO O NOSSO ABRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 930/820506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500503230; entrada n.º 6847/991020.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323272

CREDEZALDO � GABINETE TÉCNICO
DE CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 556/861211; identificação de pessoa colectiva
n.º 501757520; entrada n.º 6959/991026.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10854398

MARIA NUVEM � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1160/911107; identificação de pessoa colectiva
n.º 502652268; entrada n.º 6980/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11296275

PROMOTÉCNICA � PROMOÇÃO TÉCNICA
DE VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 375/730329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135320; entrada n.º 6972/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332271

PUBLICULTURA � SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO
E CULTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4999/960206; identificação de pessoa colectiva
n.º 503591726; entrada n.º 6955/991025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332034

COPIGÉS � SISTEMAS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1015/830302; identificação de pessoa colectiva
n.º 501354956; entrada n.º 6954/991025.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332018

CÂMARA, PEREIRA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 59 898/840828; identificação de pessoa colectiva
n.º 501445536; entrada n.º 6962/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332182

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
DR. THOMAS SCHREINER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 366/900703; identificação de pessoa colectiva
n.º 502376813; entrada n.º 6969/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11323892

CIPRIANO BRITO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 524/910109; identificação de pessoa colectiva
n.º 502475226; entrada n.º 6963/991026.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332190

CARGOTEAM � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4414/950530; identificação de pessoa colectiva
n.º 503451177; entrada n.º 7006/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332395

M. CLARIMUNDO EMÍLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1376/900410; identificação de pessoa colectiva
n.º 501476601; entrada n.º 7023/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332794

CAFETARIA E SNACK-BAR
DO MERCADO 31 DE JANEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5424/960723; identificação de pessoa colectiva
n.º 503687600; entrada n.º 7018/991028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 06682669

166 � CENTRO DE IMAGIOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5134/960326; identificação de pessoa colectiva
n.º 503618683; entrada n.º 6991/991027.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332620

MAHEF � PAPELARIA, TABACARIA E BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1645/920506; identificação de pessoa colectiva
n.º 502763329; entrada n.º 6998/991027.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os docu-
mentos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11332697

CEM % LUSITANO, ACTIVIDADES DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5690/961113; identificação de pessoa colectiva
n.º 503757594; entrada n.º 6385/990923.

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.

23 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 08709084

MIGBAR EXPLORAÇÃO DE MÁQUINAS
AUTOMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7083/980417; entrada n.º 6394/990923.

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.

28 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida
Faria Moreira da Silva. 10149627

TORRES VEDRAS

PALNAZ � PAULO NAZARÉ, CONSTRUÇÕES E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2506; identificação de pessoa colectiva n.º 503718394; data:
20000104.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas do exercício de 1998.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10051708

ALMARGEM � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2444; identificação de pessoa colectiva n.º 503616893; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 3 e 4/20000127.

Certifico que cessaram funções os gerentes João Maria Bernar-
des Vilela, casado, e Filipe Maria Bernardes Vilela, casado, am-
bos por renúncia, em 9 de Dezembro de 1999.

Foi ainda alterado o contrato da sociedade quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º, artigo 3.º e n.º 2 do artigo 4.º, os quais ficaram com a
redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Almargem � Sociedade de
Investimentos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua dos
Cavaleiros da Espora Dourada, 8-A, 1.º, D, em Torres Vedras.

2 � ...........................................................................................

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
450 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 300 000$ pertencente ao sócio Pedro Maria Bernar-
des Vilela e uma do valor nominal de 150 000$, pertencente à
sócia Maria Celina dos Santos Brilha Vilela.

ARTIGO 4.º

1 �  ...........................................................................................
2 � A Sociedade obriga-se com a assinatura de um dos geren-

tes.
3 �  ...........................................................................................

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10020241

CONCEIÇÃO & CUNHA, SOCIEDADE DE MATERIAL
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3238; identificação de pessoa colectiva n.º P504740946; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000128.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 16 de Dezembro de 1999, no 2.º Cartório Notarial de
Torres Vedras, perante mim, Arminda das Dores Correia Martins,
notária respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Francisco Luís Marques da Cunha, divorciado, natural da
freguesia de Silveira, deste concelho, residente na Praceta das
Forças Armadas, 5, rés-do-chão, direito, nesta cidade, contribu-
inte fiscal n.º 114217157;

2.ª Maria da Conceição dos Reis Lourenço, divorciada, natu-
ral da freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lis-
boa, residente na Praceta das Forças Armadas, 5, rés-do-chão,
direito, nesta cidade, contribuinte fiscal n.º 187577919.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 5056730, de 14 de Maio de 1997, e
7733023, de 16 de Abril de 1999, emitidos pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, entre si, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas denominada Concei-
ção & Cunha, Sociedade de Material Desportivo, L.da, com sede
na Rua de Paiva de Andrada, 12, rés-do-chão, freguesia de São
Pedro e Santiago, deste concelho, com o capital social de
5000 euros, que se regerá pelos artigos constantes do documento
complementar, elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Có-
digo do Notariado, que se arquiva e faz parte integrante desta es-
critura.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Conceição & Cunha, So-
ciedade de Material Desportivo, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Paiva de Andrada, 12,
rés-do-chão, em Torres Vedras, freguesia de São Pedro e Santia-
go, concelho de Torres Vedras, podendo a mesma ser alterada por
simples deliberação da assembleia geral.
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ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de vestuário despor-
tivo, calçado e todo o material desportivo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 5000 euros, dividido pelos dois sócios e
corresponde à soma de duas quotas desiguais, que a seguir se
identificam: uma quota no valor de 3800 euros, pertencente à
sócia Maria da Conceição dos Reis Lourenço; e uma quota no
valor de 1200 euros, pertencente ao sócio Francisco Luís Marques
da Cunha.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A gerência pertence aos sócios Francisco Luís Marques
da Cunha e Maria da Conceição dos Reis Lourenço, que desde
já ficam nomeados com ou sem remuneração, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

§ 2.º Os gerentes serão de futuro nomeados em assembleia
geral, e o seu mandato durará até que seja expressamente revo-
gado.

§ 3.º Poderão ser nomeados gerentes pessoas que não tenham
a qualidade de sócios.

ARTIGO 6.º

Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos ao escopo social, tais como letras de
favor, fianças ou subfianças.

ARTIGO 7.º

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela assinatura conjunta de dois gerentes.

§ 2.º Mediante procuração, a sociedade poderá constituir man-
datários para a representar em actos ou categorias de actos espe-
cificados na procuração.

ARTIGO 8.º

§ 1.º Apenas as cessões de quotas entre sócios não carecem de
consentimento da sociedade.

§ 2.º Em todas as cessões onerosas de quotas a estranhos, a
sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em segun-
do lugar e na proporção das respectivas quotas, gozam do direi-
to de preferência.

ARTIGO 9.º

§ 1.º A sociedade poderá amortizar quotas, desde que sejam
arrestadas, penhoradas, ou, por qualquer outra forma sujeitas a ar-
rematação ou adjudicação judiciais.

§ 2.º Ao deliberar a amortização, a assembleia geral poderá
igualmente deliberar que a quota amortizada figure como tal no
balanço.

§ 3.º No caso previsto na alínea anterior poderão, por delibe-
ração posterior, ser criadas uma ou várias quotas, em vez da
amortizada, destinadas a serem alienadas a um ou vários sócios,
ou a estranhos à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares de capital,
devendo a deliberação, para tal efeito, ser tomada pela totalida-
de dos votos correspondentes ao capital social, até um montante
igual ao dobro do capital social.

ARTIGO 11.º

Qualquer sócio poderá fazer, à caixa social, os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições que os sócios acordarem
em assembleia geral.

ARTIGO 12.º

A representação voluntária de um sócio, em deliberação de
sócios que admita tal representação, pode ser conferida a qual-
quer pessoa.

ARTIGO 13.º

A sociedade pode adquirir participações sociais noutras socie-
dades de responsabilidade limitada, ainda que com objecto dife-
rente do seu e participar em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais serão convocadas com 15 dias de ante-
cedência, por meio de carta registada com aviso de recepção,
enviada aos sócios, salvo os casos em que a lei determine for-
malidades diferentes.

ARTIGO 15.º

As normas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogadas por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 11335807

ASFALBETÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 2656; identificação de pessoa colectiva n.º 503873837; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: 7 e 8/20000127.

Certifico que cessaram funções os gerentes Luís Alberto Amaral
Gomes de Sousa, casado, e Hugo Rafael Pereira Amaral de Sousa,
solteiro, maior, ambos por renúncia, em 4 de Janeiro de 2000, e
que foi alterado o contrato de sociedade, quanto aos artigos 4.º e
6.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, correspondente à soma de duas quotas, uma do va-
lor nominal de 7 550 000$, e outra do valor nominal de
2 450 000$, ambas pertencentes à sócia UNIBETÃO � Indústrias
de Betão Preparado, S. A.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade será representada em juízo e fora dele, acti-
va e passivamente, por um conselho de gerência, composto por
três membros, ficando desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, Gon-
çalo Allen Serras Pereira, casado, residente na Rua da Botelha,
Banzão, Colares, Sintra, Joaquim Emílio do Amaral Cabral, ca-
sado, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 959, Estoril,
Cascais, e António Fernandes Duarte Silva, casado, residente na
Rua do Dr. João Couto, 3, 8.º, direito, Lisboa.

§ 2.º Os actos que obriguem a sociedade devem ser praticados
por dois gerentes, um gerente e um procurador ou procurador da
sociedade, habilitado com poderes bastantes.

§ 3.º A gerência não poderá, por si ou por representante, acei-
tar, sacar ou endossar letras, desde que estes actos não represen-
tem operações comerciais da própria sociedade.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10050728

ASFALBETÃO � SOCIEDADE INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 1661; identificação de pessoa colectiva n.º 502537035; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 9, 10 e 11/
20000127.

Certifico que cessaram funções os gerentes Maria da Concei-
ção Guerreiro Pereira Amaral de Sousa e marido, Luís Alberto
Amaral Gomes de Sousa, ambos por renúncia, em 4 de Janeiro
de 2000, e que foi alterado o contrato de sociedade, quanto aos
artigos 3.º e 5.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 25 000 000$,
correspondente à soma de três quotas, sendo uma do valor no-
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minal de 17 500 000$, pertencente à sócia UNIBETÃO � Indús-
trias de Betão Preparado, S. A., outra quota do valor nominal de
5 000 000$, pertencente à sócia ECOB � Empresa de Constru-
ção e Britas, S. A., e uma outra quota do valor nominal de
2 500 000$, pertencente ao sócio Luís Alberto Amaral Gomes de
Sousa.

ARTIGO 5.º

§ 1.º A sociedade será representada em juízo e fora dele, acti-
va e passivamente, por um conselho de gerência, composto por
três membros, ficando desde já nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, Gon-
çalo Allen Serras Pereira, casado, residente na Rua da Botelha,
Banzão, Colares, Sintra, Joaquim Emílio do Amaral Cabral, ca-
sado, residente na Rua de D. Afonso Henriques, 959, Estoril,
Cascais, e António Fernandes Duarte Silva, casado, residente na
Rua do Dr. João Couto, 3, 8.º, direito, Lisboa.

§ 2.º Os actos que obriguem a sociedade devem ser praticados
por dois gerentes, um gerente e um procurador ou procurador da
sociedade, habilitado com poderes bastantes.

§ 3.º A gerência não poderá, por si ou por representante, acei-
tar, sacar ou endossar letras, desde que estes actos não represen-
tem operações comerciais da própria sociedade.

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

Está conforme o original.

8 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Maria
dos Santos Marta. 10050655

M. M. S. AUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Torres Vedras. Matrícula
n.º 3239; identificação de pessoa colectiva n.º P504457519; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação 2/20000128.

Certifico que foi constituída a sociedade com a denominação
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Contrato de sociedade

No dia 19 de Janeiro de 2000, no 2.º Cartório Notarial de Tor-
res Vedras, perante mim, Arminda das Dores Correia Martins,
notária respectiva, compareceram como outorgantes:

1.º Mário Manuel dos Santos, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria Helena Ramos Jerónimo Santos, natu-
ral da freguesia de Maxial, deste concelho, residente na Estrada
Nacional n.º 8, 59, lugar e freguesia de Ramalhal, deste conce-
lho, contribuinte fiscal n.º 112014780;

2.º Maria Helena Ramos Jerónimo Santos, casada no regime da
comunhão de adquiridos com Mário Manuel dos Santos, natural
da dita freguesia de Ramalhal, onde reside na Estrada Nacional
n.º 8, 59, contribuinte fiscal n.º 112014798;

3.º Bruno Miguel Ramos dos Santos, solteiro, maior, natural da
freguesia de São Pedro e Santiago, deste concelho, residente na
Estrada Nacional n.º 8, 59, no dito lugar de Ramalhal, contribu-
inte fiscal n.º 213947641.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 4739815, de 25 de Julho de 1997, 2199840,
de 25 de Março de 1993, e 11021564, de 9 de Junho de 1997,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, entre si, cons-
tituem uma sociedade comercial por quotas, denominada M. M.
S. Auto � Reparação de Automóveis, L.da, com sede na Estrada
Nacional n.º 8, 59, freguesia de Ramalhal, deste concelho, com
o capital social de 2 004 820$, que se regerá pelos artigos cons-
tantes do documento complementar, elaborado nos termos do
n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado, que se arquiva e faz
parte integrante desta escritura.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação M. M. S. Auto � Repara-
ção de Automóveis, L.da, tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 8,
59, lugar e freguesia de Ramalhal, concelho de Torres Vedras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a prestação de serviços de
reparação de automóveis e máquinas industriais e agrícolas. Co-
mercialização de peças e viaturas novas e usadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$, correspondente à soma de três quotas distribuídas da
seguinte forma: uma quota de 1 202 892$, pertencente ao sócio
Mário Manuel dos Santos; uma quota de 400 964$, pertencente
à sócia Maria Helena Ramos Jerónimo Santos, e outra quota do
valor de 400 964$, pertencente ao sócio Bruno Miguel Ramos dos
Santos.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas
qualquer dos sócios poderá fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, os quais vencerão ou não juros, conforme foi
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas depende do consentimento da sociedade,
que terá o direito de preferência em primeiro lugar e os sócios
não cedentes em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota, nos seguintes ca-
sos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por interdição do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento ou penhora de quota.

ARTIGO 7.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade conti-
nuará com os outros sócios e os herdeiros representantes do fa-
lecido ou interdito, que nomearão um de entre eles que a todos
represente enquanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

a) A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, e dispensada de caução,
será exercida pelos sócios Mário Manuel dos Santos, Maria He-
lena Ramos Jerónimo Santos e Bruno Miguel Ramos dos Santos,
que desde já ficam nomeados gerentes.

b) A sociedade obriga-se pela assinatura de dois sócios geren-
tes.

c) Fica expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos ao objecto social, de-
signadamente fianças e letras de favor.

Está conforme o original.

14 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Luísa Ma-
ria dos Santos Marta. 10050647

PORTALEGRE
PORTALEGRE

SUPERALEGRE � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 708;
identificação de pessoa colectiva n.º 503238252; data do depósito:
22022000.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação
de contas referentes ao ano de 1998.

28 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Hen-
riqueta Damasceno Pereira Gomes Rota. 08112738

PORTO
FELGUEIRAS

MICROCLIP � INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula n.º 672/
880630; identificação de pessoa colectiva n.º 502003383; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 21/301299.
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Certifico que foram alterados o corpo do artigo 1.º e os arti-
gos 3.º e 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MICROCLIP � Informática e Te-
lecomunicações, L.da, tem a sua sede na Avenida de Agostinho
Ribeiro, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

§ único. .....................................................................................

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de equipamentos de
informática e de telecomunicações e prestação de serviços cone-
xos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, e
corresponde à soma de duas quotas iguais de 5 000 000$ cada
uma, pertencentes aos sócios Raul da Costa Lima e Carlos Al-
berto Machado da Cunha.

Foi depositado o texto completo na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 10956999

IRMÃOS COSTA & FERNANDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1804/981211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/111298.

Certifico que entre Manuel Fernando Monteiro dos Santos, ca-
sado, Alfredo Paulo da Silva Costa, casado, e José Irineu da Silva
Costa, casado, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Costa & Fernando, L.da,
e tem a sua sede no lugar do Alto de Silvares, freguesia de Santo
Adrião de Vizela, concelho de Vizela.

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

2.º

O objecto social consiste em promoção imobiliária, compra e
venda de bens imobiliários.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
500 000$ do sócio Manuel Fernando Monteiro dos Santos, e duas,
iguais, de 250 000$, uma do sócio Alfredo Paulo da Silva Costa,
e outra do sócio José Irineu da Silva Costa.

2 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 10 000 000$.

4.º

1 � A gerência da sociedade, será remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral e fica a cargo de todos
os sócios, que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo
suficiente a de qualquer um gerente, nos actos de mero expedi-
ente.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os geren-
tes poderão ainda:

a) Comprar, trocar e vender imóveis e móveis, designadamente
viaturas automóveis para e da sociedade, podendo assinar os com-
petentes contratos de leasing; e

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, e alterar ou res-
cindir os respectivos contratos.

4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e con-
tratos a ela alheios, designadamente fianças, abonações, letras de
favor e outros.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, gozando esta em primeiro lugar do direito de prefe-
rência, seguida dos sócios não cedentes se a mesma dele não
quiser usar.

6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência ou insolvência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em
partilha por divórcio, separação de pessoa e bens, ou só de bens,
a quota não for adjudicada ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

7.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a parti-
cipação da sociedade em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como em sociedades com objecto diferente, regula-
das ou não por leis especiais e, inclusivamente, como sócia de
responsabilidade limitada.

Conferida, está conforme o original.

4 de Fevereiro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Emília Mo-
reira de Magalhães. 08544280

HORREIS � EXPLORAÇÕES AGRÍCOLAS,
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1956/991230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/301299.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

Firma, sede e duração

1 � A sociedade adopta a denominação de HORREIS � Ex-
plorações Agrícolas, Investimentos e Participações, S. A.

2 � A sede social é na Rua de Belém, 52, em Felgueiras, 4610-
-180 Felgueiras, freguesia de Margaride, concelho de Felgueiras.

3 � A sociedade, nos termos legais, poderá deslocar a sua sede,
por meio de deliberação do conselho de administração, bem como
criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social, em território
nacional ou estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

4 � A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

Objecto

A sociedade tem por objecto, a compra e venda de imóveis e
a revenda dos adquiridos para esse fim, construção civil, admi-
nistração de propriedades, indústria hoteleira e similares, promo-
ção turística, promoção de actividades desportivas e a actividade
agrícola, pecuária, silvícola, cinegética e agro-turística, investi-
mentos mobiliários e aquisição de participações sociais.

CAPÍTULO II

Capital social

ARTIGO 3.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 25 000 000$, representado por 25 000 acções, com
o valor nominal de 1000$ cada uma.
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2 � O capital social pode ser aumentado, em dinheiro, uma ou
mais vezes, por deliberação do conselho de administração, até ao
limite máximo de 1 000 000 000$.

ARTIGO 4.º

Acções

1 � As acções são nominativas ou ao portador.
2 � As acções poderão ser representadas por títulos de 1, 5,

10, 50, 100, 1000, 5000 e 10 000 acções.

ARTIGO 5.º

Aumentos de capital

Os accionistas terão, na proporção das acções que possuírem
à data, direito de preferência em quaisquer aumentos do capital
social.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações e outros títulos de dívi-
da, nos termos da lei.

ARTIGO 7.º

Suprimentos

Qualquer dos accionistas poderá fazer à sociedade suprimen-
tos de que esta careça, nos termos e condições que forem esta-
belecidos em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho
de administração e o fiscal único.

2 � Os membros dos órgãos sociais auferem ou não remune-
ração, conforme o que for deliberado em assembleia geral.

3 � A actividade dos membros dos órgãos sociais não carece
de caução.

SECÇÃO I

Da assembleia geral

ARTIGO 9.º

Composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito a voto e que, com a antecedência mínima de 10 dias
sobre a data da respectiva reunião, possuam acções da sociedade
averbadas em seu nome no livro de registo de acções da socie-
dade.

2 � Os accionistas, pessoas singulares, poderão fazer-se repre-
sentar nos termos do disposto na lei, nas reuniões da assembleia
geral.

3 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão re-
presentar por um membro da administração ou por quem esta
indicar.

4 � A representação prevista nos números anteriores deverá ser
comunicada por carta dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral e entregue até ao início da reunião.

ARTIGO 10.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os
accionistas ou não, por um período de três anos, reelegíveis uma
ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral con-
vocar e dirigir as reuniões da assembleia geral, dar posse aos
membros dos órgãos sociais, bem como exercer as demais fun-
ções que lhe são conferidas por lei e pelo presente contrato.

ARTIGO 11.º

Convocação da assembleia

1 � As assembleias gerais serão convocadas com a antecedência
mínima e a publicidade impostas por lei, podendo, contudo, ser
simplificado o processo de convocatória, quando na ordem de tra-
balhos não se compreender nenhum dos assuntos para que a lei
determine outra forma de convocação, utilizando-se para o efeito a
expedição de cartas registas a todos os accionistas, ou outros meios
que garantam a recepção e o conhecimento da convocatória.

2 � Na primeira convocatória, pode desde logo, ser marcada
uma segunda data para reunir no caso de a assembleia não po-
der funcionar na primeira data marcada.

3 � A assembleia geral será convocada pelo presidente da
mesa por sua iniciativa, a solicitação da administração, do fiscal
único ou de accionistas que, nos termos da lei, reúnam as condi-
ções necessárias para requerer a convocação da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

Funcionamento da assembleia

1 � A assembleia geral só poderá funcionar em primeira con-
vocação se estiverem presentes ou representados accionistas cujas
acções correspondam a mais de metado do capital social.

2 � Em segunda convocação, a assembleia pode funcionar e
validamente deliberar seja qual for o número de accionistas pre-
sentes ou representados.

SECÇÃO II

Da administração

ARTIGO 13.º

Conselho de administração

1 � A gestão das actividades da sociedade é confiada a um
conselho de administração composto por cinco eleitos, de entre
os sócios ou não, pela assembleia geral, por um período de três
anos, reelegíveis por uma ou mais vezes.

2 � Os membros do conselho de administração serão desig-
nados pelos accionistas da seguinte forma:

a) O presidente por proposta de Horácio Lopes dos Reis;
b) Um administrador por proposta de Estela da Graça Maga-

lhães Lopes dos Reis Cabanelas;
c) Um administrador por proposta de Júlia Maria Magalhães

Lopes dos Reis;
d) Um administrador por proposta de Anabela Magalhães Lo-

pes dos Reis Lima Fernandes;
e) Um administrador por proposta de Horácio António Maga-

lhães Lopes dos Reis.

ARTIGO 14.º

Representação da sociedade

Ao conselho de administração, são conferidos os mais amplos
poderes de representação e gestão da sociedade, nomeadamente
os constantes do artigo 406.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

ARTIGO 15.º

Modo de obrigar a sociedade

A sociedade obriga-se, em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura conjunta dos membros do conselho de ad-

ministração;
b Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos mandatos;
c) Em actos de mero expediente é suficiente a assinatura de

dois dos administradores nomeados.

SECÇÃO III

Do fiscal único

ARTIGO 16.º

Composição

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único,
necessariamente composto por um revisor oficial de contas efec-
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tivo e um revisor oficial de contas suplente, eleitos em assem-
bleia geral.

2 � O mandato do fiscal único é de três anos, reelegíveis por
uma ou mais vezes.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 17.º

Distribuição de lucros do exercício

Os lucros de exercício depois de deduzida a percentagem es-
tabelecida por lei para a constituição de reserva legal, terão a apli-
cação que a assembleia geral livremente determinar, podendo
essas deliberações derrogar, total ou parcialmente, o direito dos
accionistas aos respectivos lucros.

ARTIGO 18.º

Ano civil

O ano social coincide com o ano civil, encerrando-se as con-
tas e o balanço com referência ao fim de cada ano.

ARTIGO 19.º

Nomeação dos órgãos sociais

Fica desde já nomeados os seguintes órgãos sociais para o trié-
nio 1999-2001:

Conselho de administração: presidente, Horácio Lopes dos Reis,
natural da freguesia de Friande, Felgueiras, concelho de
Felgueiras, viúvo, residente na Rua de Belém, 52, em Felgueiras,
contribuinte fiscal n.º 171824954; administradores: Estela da Gra-
ça Magalhães Lopes dos Reis Cabanelas, natural da freguesia de
Margaride (Santa Eulália), Felgueiras, concelho de Felgueiras,
viúva, residente na Rua de Emília Sousa Lemos, casa 10,
Felgueiras, contribuinte fiscal n.º 153127910; Júlia Maria Maga-
lhães Lopes dos Reis, natural da freguesia de Margaride (Santa
Eulália), Felgueiras, concelho de Felgueiras, casada, residente na
Rua de Emília Sousa Lemos, casa 9, Felgueiras, contribuinte fis-
cal n.º 156228706; Anabela Magalhães Lopes dos Reis Lima Fer-
nandes, natural da freguesia de Margaride (Santa Eulália),
Felgueiras, concelho de Felgueiras, casada, residente na Rua de
Belém, 52, Felgueiras, contribuinte fiscal n.º 156222914; Horá-
cio António Magalhães Lopes dos Reis, natural da freguesia de
Margaride (Santa Eulália), Felgueiras, concelho de Felgueiras, ca-
sado, residente na Rua de Belém, 52, Felgueiras, contribuinte fis-
cal n.º 200265431.

Fiscal único: revisor oficial de contas efectivo � Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Henrique Duarte e Gonçalves, ins-
crita na respectiva Câmara dos Revisores Oficiais de Contas sob
o n.º 122, representada pelo Dr. José Henrique Poças de Almeida,
casado, revisor oficial de contas inscrito na respectiva Câmara dos
Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 698, domiciliado na Praceta
do Professor Egas Moniz, 170, 4100 Porto, contribuinte fiscal
n.º 157117278; revisor oficial de contas suplente � João Duarte
Santos Coelho, solteiro, revisor oficial de contas, inscrito na res-
pectiva Câmara de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 699,
domiciliado na Praceta do Professor Egas Moniz, 170, 4100 Por-
to, contribuinte fiscal n.º 117460869.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade assume os encargos com a sua constituição
e o registo e os administradores ficam desde já autorizados a, in-
dependentemente do registo definitivo de constituição da socie-
dade:

a) A iniciar e prosseguir a actividade que constitui o objecto
social, podendo celebrar, em nome da sociedade e nos limites dos
seus poderes de administração, os negócios jurídicos que se tor-
nem necessários, nomeadamente a aquisição de bens;

c) A levantar o depósito constituído junto do Banco Internacio-
nal de Crédito, S. A.

ARTIGO 21.º

O administrador, Dr. Horácio António Magalhães Lopes dos
Reis, fica desde já mandatado para adquirir para a sociedade a
fracção autónoma designada pela letra C, que corresponde ao rés-
-do-chão, loja C, destinada a comércio, do prédio sito no Campo

Grande, 30 a 30-D, descrita na Conservatória do Registo Predial
de Lisboa, 2.ª Secção, sob n.º 217, da freguesia do Campo Grande,
e inscrita na matriz sob o artigo 651 da mencionada freguesia, po-
dendo assinar as respectivas escrituras públicas de compra e ven-
da, e destinar o mencionado prédio a revenda.

Conferida, está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olga
Moreira Ribeiro. 10956980

ALLEI � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1961/000107; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
1/070100.

Certifico que entre Manuel Alfredo Ferreira Leite e Cecília
Andrea Ferreira Pereira foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ALLEI � Fábrica de Calçado, L.da,
com sede no lugar de Belos Ares, da freguesia de São Jorge de
Vizela, do concelho de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no fabrico e comércio de calçado e
componentes para calçado.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

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

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fian-
ças e outras obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em
partilha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens
a quota não for adjudicada no todo ou em parte ao respectivo
titular; e
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e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do res-
pectivo sócio.

ARTIGO 7.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 10956662

ACECOMP � COMÉRCIO DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1962/000111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação 24/
110100.

Certifico que entre Francisco Garcia Martinez e Maria Del
Carmen Arteseros Pelaez foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ACECOMP � Comércio de Com-
ponentes para Calçado, L.da, e vai ter a sua sede na Zona Indus-
trial da Longra, fracção O, da freguesia de Rande, do concelho
de Felgueiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transfe-
rir a sede social para outro local do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer
outra forma de representação social em território nacional ou es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representação de acessórios e componentes para calçado.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 3750 euros, pertencente ao sócio Francisco Garcia Martinez e
outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria Del Carmen
Arteseros Pelaez.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades quer o objecto social seja igual ou diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 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 adjudi-

cação 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 só-
cios ou terceiros.

3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, 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 deduzia a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a
ser deliberado em assembleia geral.

Conferida, está conforme.

1 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 10957103

MAJOFIL � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Felgueiras. Matrícula
n.º 1963/000113; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
15/130100.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MAJOFIL � Imobiliária, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sua sede no lugar de Fojos, apartado 43, da fre-
guesia de Penacova, do concelho de Felgueiras.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sede social poderá ser transferida para qualquer outro local do
mesmo concelho ou de concelho limítrofe, podendo ainda criar
sucursais, delegações ou qualquer outra forma de representação
em qualquer ponto do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imo-
biliários e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imo-
biliária. Construção de edifícios para venda. Arrendamento de
bens imobiliários. Construção civil e obras públicas.

ARTIGO 4.º

Por simples deliberação do conselho de administração, a socie-
dade pode associar-se com outras pessoas jurídicas para formar
sociedades ou para adquirir participações em sociedade com ob-
jecto igual ou diferente do acima referido.
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CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 150 000 euros, e encontra-se total-
mente subscrito e realizado em dinheiro.

2 � O capital social está dividido em 30 000 acções com o va-
lor nominal de cinco euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador sendo,
neste último caso, reciprocamente, convertíveis à vontade do ac-
cionista a cargo de quem ficarão as despesas de conversão.

2 � No caso das acções serem representadas por títulos pode-
rão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 1000 e 10 000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por um administrador podendo
a assinatura ser por meios mecânicos ou de chancela.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do conselho de administração.

2 � Podendo ser ainda emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 8.º

1 � São órgãos sociais da sociedade a assembleia geral, o con-
selho de administração e o conselho fiscal.

2 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, que é de
quatro anos, os membros dos órgãos sociais continuam em exer-
cício até à reunião da assembleia geral que os substitua.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 9.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presiden-
te, e um secretário por ela eleitos, podendo qualquer deles ser ou
não accionista.

ARTIGO 10.º

1 � Têm direito a estar presentes na assembleia geral e aí dis-
cutir e votar todos os accionistas com direito a, pelo menos, um
voto.

2 � A cada 500 euros de capital corresponde um voto.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 11.º

O conselho de administração é constituído por um só adminis-
trador, eleito pela assembleia geral, a quem cabem as funções, que
por lei, ou pelo presente contrato são cometidas ao conselho de
administração.

ARTIGO 12.º

1 � Ao conselho de administração, como órgão superior de
gestão social detentor de exclusivos e plenos poderes de repre-
sentação, compete deliberar sobre todos os actos de administra-
ção e disposição que não estejam expressamente reservados pela
lei a outros órgãos sociais.

2 � Na gestão e orientação técnico-económica da empresa
poderá adquirir, onerar e alienar bens móveis e imóveis, confes-
sar, desistir ou transigir em juízo, celebrar convenções de arbi-
tragem e contratos de locação, incluindo de viaturas, acções,
quinhões, quotas e obrigações.

ARTIGO 13.º

A sociedade fica obrigada pelas assinaturas:
a) Do presidente do conselho de administração.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 14.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um fiscal único e a um
suplente, eleitos por um período de quatro anos, escolhidos de
entre revisores oficiais de contas ou sociedades dos mesmos.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzidos da
percentagem que, dentro dos limites fixados por lei, for delibe-
rado para a constituição da reserva legal, terão o destino que vier
a ser fixado em assembleia geral mediante deliberação aprovada
por dois terços dos votos dos accionistas presentes.

CAPÍTULO V

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 16.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 17.º

1 � No caso de dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração que ao tempo estiverem em exercício.

2 � Havendo escusa por parte de todos os liquidatários, toma-
da na assembleia geral que decidir a dissolução, a mesma
designará uma comissão liquidatária e fixará um prazo para a
liquidação.

ARTIGO 18.º

Ficam desde já designados os seguintes membros dos órgãos
sociais:

Mesa da assembleia geral: presidente, Rosa do Carmo Carnei-
ro Leal Lima; secretária: Andrea Marta Leal Rodrigues Lima.

Conselho de administração: administrador único, Fernando
Valdemar Rodrigues Lima.

Conselho fiscal: fiscal único, Mendes e Ferreira, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, inscrita na Câmara de Revisores
Oficiais de Contas sob o n.º 160, com sede na Rua do Professor
Correia Araújo, 593, Praceta Privada, ent. 3, sala 3, 4200-
-205 Porto, contribuinte n.º 974087548, representada pelo Dr. José
Augusto Silva Mendes, natural de São Joaninho, concelho de
Castro Daire, casado, portador do bilhete de identidade
n.º 6413315, de 11 de Julho de 1997, do Arquivo de Identificação
do Porto, contribuinte n.º 101755228, revisor oficial de contas
n.º 473, residente na Rua de Oliveira Monteiro, 862, 4050-
-441 Porto; fiscal (suplente); Dr.ª Manuela Fernanda Barroso
Vilela Ferreira, natural de São Martinho, concelho de Santo Tirso,
solteira, bilhete de identidade n.º 3326347, de 19 de Outubro de
1995, do Arquivo de Identificação do Porto, contribuinte
n. 162916965, revisor oficial de contas n.º 667, residente na Rua
do Professor Bento de Jesus Caraça, 11, 2.º, direito, 4200-
-130 Porto.

Conferida, está conforme.

2 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
da Costa Ribeiro. 10957111

PAREDES

AVIMOL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2162/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º 504858009; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação 4/000224.
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Certifico que entre João Moreira Garcia e mulher, Maria Lisete
da Costa e Silva, casados em comunhão de adquiridos, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma AVIMOL � Imobiliária, L.da, tem
a sua sede na Avenida da República, 140, da freguesia de Caste-
lões de Cepeda, Paredes.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede da
sociedade ser mudada para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais,
sucursais e agências em Portugal e no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis.

3.º

O capital social, totalmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 10 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 5 000 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral,
será exercida por ambos os sócios que desde já f icam
nomeados gerentes, e que entre si e em comum acordo
distribuirão os serviços.

2 � Para validamente obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Poderão os gerentes da sociedade, comprar, vender, per-
mutar veículos automóveis, promover o respectivo registo e aver-
bamentos na conservatória e assinar todos os documentos que se
tornem necessários para os fins indicados.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida; porém, para estranhos, depende do consentimento do
sócio não cedente, dado por escrito, que terá sempre direito de
preferência.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota seja penhorada, arrestada ou por qualquer

motivo tenha de proceder-se à sua arrematação ou venda ju-
dicial;

c) Por falecimento ou interdição de qualquer sócio;
d) A amortização será feita pelo valor nominal da quota amor-

tizada acrescida da parte correspondente nas reservas sociais;
e) O valor da quota amortizada deverá ser pago em quatro

prestações iguais e trimestrais, vencendo-se a primeira no acto da
amortização e as restantes no fim de cada trimestre.

7.º

Quando a lei não exigir outros prazos e formalidades, a con-
vocação das assembleias gerais, far-se-á por cartas registadas di-
rigidas aos sócios com a antecedência mínima de 10 dias.

Está conforme.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzi-
ra Ribeiro da Costa Pinheiro. 10669566

PORTO � 1.A SECÇÃO

EMPRESA DE CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS
ARNALDO DE OLIVEIRA, S. A.

Sede: Rua de Fernandes Tomás, 524, 1.º, Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 155; identificação de pessoa colectiva n.º 500345449; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 34/990316; pasta
n.º 1223.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi
efectuado o registo de emissão de 1 500 000 obrigações no valor
nominal de 1000$ cada, de subscrição privada. Data: 31 de Agosto
de 1998.

Está conforme.

3 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto
Correia Frias. 11868422

PORTO � 3.A SECÇÃO

DECORCANTE � DIVISÓRIAS E ISOLAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 085/991029; inscrição n.º 1; número e data da apresentação
29/991029.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DECORCANTE � Divisórias
e Isolamentos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Monte do Vale,
659, da freguesia de Leça do Balio, do concelho de Matosinhos.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou en-
cerrar, filiais, sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação social, no território nacional ou no estrangeiro, sem
necessidade do consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação,
exportação e colocação de divisórias e tectos falsos e execução
de todos os tipos de isolamentos.

2 � A sociedade poderá participar como sócia de responsabi-
lidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 2750 euros, pertencente ao sócio Jorge Carlos Valente Leiria
Cantante, e outro do valor nominal de 2250 euros, pertencente à
sócia Maria da Conceição Vilaça de Carvalho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até 10 vezes o montante global do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimento.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem aos gerentes.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Carlos Va-
lente Leiria Cantante.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imó-
veis, 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

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a es-
tranhos.

ARTIGO 6.º

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

a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial;
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c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da socie-

dade.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria
simples dos votos correspondentes ao capital social, que os lu-
cros nele apurados, depois de retirada a percentagem fixada por
lei para o fundo de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo
ou em parte.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941745

RUI SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 407/20000114; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 34/20000114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rui Soares & Soares, L.da, e tem
a sua sede na Rua de José António Valente Júnior Braga, 659-A,
freguesia de Águas Santas, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir
a sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma
de representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, reparação e manutenção
de veículos automóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio Rui Manuel Moreira
Soares, e outra do valor nominal de 1500 euros, pertencente à
sócia Paula Maria Menino Soares.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo a favor de
estranhos carece do consentimento prévio da sociedade, gozando
esta em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em
segundo lugar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas
por leis especiais e em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11943390

PRISMAQ � GESTÃO E PROJECTOS DE INSTALAÇÕES
E MÁQUINAS ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 413/20000117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 20/20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PRISMAQ � Gestão e Projectos
de Instalações e Máquinas Eléctricas, L.da, com sede na Rua de
Luís da Silva Neves, 848, 1.º, direito, da freguesia de Gueifães,
do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na elaboração e gestão de projectos
dentro das áreas de engenharia e técnicas afins. Instalação, ma-
nutenção e assistência técnica dentro das áreas acima
mencionadas. Exploração de máquinas automáticas e
comercialização dos seus respectivos produtos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 205$, 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
todos os actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fian-
ças e outras obrigações.

4 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ain-
da os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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 de outras sociedades,
quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947365
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TRANSGONDOMAR � TRANSPORTES
DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 416/20000117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção 24/20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSGONDOMAR � Transpor-
tes de Mercadorias, L.da, e tem a sua sede na Estrada de
D. Miguel, 120, freguesia de Jovim, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir
a sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma
de representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no transporte de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizável em dinheiro, é de 10 000 000$,
correspondente, por arredondamento, a 49 880 euros, dividido em
três quotas, uma do valor nominal de 6 000 000$, pertencente ao
sócio Manuel Joaquim Soares Oliveira e duas do valor nominal
de 2 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um do sócios Eli-
sabete Marina de Sousa Ramos Oliveira e Manuel da Silva Oli-
veira, encontrando-se realizado apenas quanto a metade e a parte
restante a realizar no prazo de dois anos, a contar da presente
data.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suple-
mentares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde
já são nomeados gerentes, sendo sempre obrigatória a assinatura
do gerente Manuel da Silva Oliveira, com capacidade profissional
que coloca ao serviço da sociedade, salvo em movimentação de
contas bancárias e requisição de cheques em que a sociedade só
fica obrigada com a assinatura dos gerentes Elisabete Marina de
Sousa Ramos Oliveira e Manuel Joaquim Soares Oliveira.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em to-
dos os actos e contratos é necessário a assinatura de dois geren-
tes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre sócios, contudo a favor de es-
tranhos carece do consentimento prévio da sociedade, gozando
esta em primeiro lugar e os restantes sócios não cedentes em
segundo lugar, do direito de preferência, na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Por falência do sócio;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu

titular, nomeadamente quando por partilha, por divórcio ou sepa-
ração de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudi-
cada no todo ou em parte ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente do respectivo
sócio.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947349

NAPOLAK � LACAGEM INDUSTRIAL DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8868/971014; identificação de pessoa colectiva n.º 504008862;
data da entrega para depósito: 28101999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11996005

JOAQUIM MAGALHÃES � GABINETE DE ARQUITECTURA
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 224/901211; identificação de pessoa colectiva n.º 502454407;
data da entrega para depósito: 12012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995998

SERAFIM DE OLIVEIRA RIBEIRO E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 310/841205; data da entrega para depósito: 16111999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1997.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995700

SERAFIM DE OLIVEIRA RIBEIRO E C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 310/841205; data da entrega para depósito: 17111999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995866

ADELINO GOMES E JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 36 187/820302; data da entrega para depósito: 12101999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995858

G. E. T. IN. � GABINETE EXPORTAÇÃO TÊXTIL
INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2060/920403; identificação de pessoa colectiva n.º 502731549;
data da entrega para depósito: 11012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995874



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 73 � 27 de Março de 20006882-(38)

PORICAST � FUNDIÇÃO NODULAR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 004/980615; identificação de pessoa colectiva
n.º 504202215; data da entrega para depósito: 07012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995718

ANTÓNIO BARBOSA E CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4170/940208; identificação de pessoa colectiva n.º 501610495;
data da entrega para depósito: 29022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995254

JANUÁRIO E AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 528/890413; identificação de pessoa colectiva
n.º 502143606; data da entrega para depósito: 18111999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995882

PADARIA NOVA DA BARRANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39/891031; identificação de pessoa colectiva n.º 502238682;
data da entrega para depósito: 18111999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995270

LAFIS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 523/880913; identificação de pessoa colectiva
n.º 502041757; data da entrega para depósito: 2811999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995262

EXPO 3 � ARQUITECTURA DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4225/941216; identificação de pessoa colectiva n.º 501908293;
data da entrega para depósito: 09121999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

6 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995297

CAIS NORTE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 618/981111; data da entrega para depósito: 01032000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995599

JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA E FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 22 726/780414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500758727; data da entrega para depósito: 30121999.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11994517

SEQUEIRA E CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3383/950710; identificação de pessoa colectiva n.º 503466492;
data da entrega para depósito: 07022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1997.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11996005

GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1253/910924; identificação de pessoa colectiva n.º 502599715;
data da entrega para depósito: 12012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995335

FAREMI � TÉCNICA DE MONTAGENS INDUSTRIAIS
DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 539/800820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500995567; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 24/000203.

Certifico que foi efectuada a deslocação da sede, cujo extrac-
to da inscrição é do teor seguinte:

Sede: Rua dos Fogueteiros, 82, Custóias, Matosinhos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422870

FARMÁCIA DO MARQUÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9172/971223; identificação de pessoa colectiva n.º 504067613;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 19/000201.
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Certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, e 5.º, n.º 3,
que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Farmácia do Marquês, L.da,
tem a sua sede na Praça do Marquês de Pombal, 122, freguesia
de Bonfim, concelho do Porto.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, por maioria simples dos votos fica afecta a
ambos os sócios.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de qualquer um
dos gerentes.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422862

EUREXTIL � DISTRIBUIDORA EUROPEIA
DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 443/630415; identificação de pessoa colectiva
n.º 500101817; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 16 e inscrição
n.º 17; números e data da apresentações: 10/11/000203.

Certifico que foram depositadas carta e acta donde consta a
cessação de funções do administrador Victor Brandão Pereira da
Gama, em 31 de Dezembro de 1999, por renúncia, e a designa-
ção do administrador, até termo do mandato em curso, Luís Se-
bastião Matos Peres Almeida d�Eça, casado, em 31 de Dezembro
de 1999.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423117

AUTO TRANSPORTADORA IDEAL DE GONDOMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17 957/681120; identificação de pessoa colectiva n.º 501130187;
inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 21/000203.

Certifico que foi alterado o artigo 6.º, § 1.º, que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios e
à não sócia Mónica Alexandra Mendes Oliveira, já nomeados
gerentes.

§ 1.º Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, é necessária a assinatura em con-
junto de dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente com
capacidade profissional, excepto nos actos bancários, tais como
movimento de contas e requisição de cheques, em que bastará as
assinaturas de um dos gerentes Manuel Fernando Pinto Oliveira
ou José Manuel Pinto de Oliveira.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423109

INÁCIO ALMADA & JONES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 188/841029; identificação de pessoa colectiva
n.º 501481796; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 8/
000203.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423095

CONCARGO � FRETAMENTOS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7346/960731; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 9/000203.

Certifico que foi depositada a acta donde consta a cessação de
funções do gerente António Jorge dos Reis Antunes, em 7 de Abril
de 1997, por renúncia.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423079

CLAFIGÁS � MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7274/960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503687895;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 13/000202.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 1 002 410$, ten-
do sido alterados os artigos 1.º (corpo), 3.º e 9.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma CLAFIGÁS � Montagem e Ins-
talação de Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua de Brito e Cunha,
26 e 28, rés-do-chão, freguesia e concelho de Matosinhos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 601 446$, pertencente ao sócio José Filipe Ferreira da
Silva, e outra do valor nominal de 400 964$, pertencente à sócia
Maria Eduarda Faria dos Santos Silva.

ARTIGO 9.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares ao
capital até ao montante de 20 000 000$, desde que aprovado em
assembleia geral, pela totalidade do capital social.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423087

GIGATRANS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 154/991116; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/991116.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica
a reger-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º do
Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de GIGATRANS � Trans-
portes, L.da, como firma e tem a sua sede na Rua de Santana, 963,
sala 11, freguesia de Leça do Balio, concelho de Matosinhos.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência po-
derá deslocar a sede social dentro do concelho de Matosinhos, e
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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 social os transportes públicos de
mercadorias e aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$),
integralmente realizado em dinheiro e correspondente a cinco
quotas da forma que segue:

a) Uma no valor de 10 000 euros, pertencente à sócia Liliana
Tavares de Carvalho e Cunha;

b) A segunda no valor de 10 000 euros, pertencente à sócia Er-
melinda Leonor Monteiro Soares;

c) A terceira no valor de 20 000 euros, pertencente ao sócio
Maurício Manuel Araújo da Rocha Cavadas;

d) A quarta no valor de 5000 euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel Macedo Martins Vidal;

e) Finalmente uma no valor de 5000 euros, pertencente à só-
cia Adelaide Anunciação Monteiro Martins Vidal.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, será exercido pelo
sócio Vítor Manuel Macedo Martins Vidal e pelo desde já no-
meado gerente, Aníbal Pinto de Carvalho.

2 � Os actos de mero expediente serão válidos com a assina-
tura de qualquer dos gerentes.

3 � Nos actos e contratos que envolvam responsabilidade para a
sociedade, é necessária a intervenção conjunta dos dois gerentes.

4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em
cauções, avales, letras de favor ou qualquer outro acto estranho
aos negócios sociais, sob pena de o infractor poder ser destituí-
do da qualidade de gerente e ser responsável perante a sociedade
pelos prejuízos a que der causa.

5 � A assembleia geral poderá deliberar que parte da remu-
neração dos gerentes seja constituída por uma participação dos
lucros na sociedade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a parti-
cipação da sociedade em agrupamentos complementares de em-
presas, bem como em sociedades com objecto diferente, ou re-
guladas por lei especial, e inclusivamente como sócia de
responsabilidade limitada.

ARTIGO 7.º

Os sócios, por maioria simples, podem deliberar que lhes se-
jam exigidas individualmente prestações suplementares até ao
montante de uma vez e meia o capital social, sendo porém todos
os sócios obrigados ao cumprimento da prestação de suprimen-
tos nas condições fixadas em assembleia geral e aprovadas por
maioria qualificada do capital social.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão, gratuita ou onerosa, total ou parcial de quotas
a favor de terceiros fica sempre dependente de autorização, dada
por escrito pela sociedade e expressa em assembleia geral con-
vocada para o efeito por maioria qualificada do capital social, po-
dendo contudo a cessão de quotas entre os sócios ser efectuada
livremente.

2 � No caso de cessão de quota a favor de terceiros se reali-
zar sem consentimento da sociedade, poderá ser amortizada a res-
pectiva quota.

ARTIGO 9.º

Se algum sócio pretender ceder a sua quota a terceiros, em al-
ternativa ao disposto no artigo anterior, gozarão do direito de pre-
ferência, em primeiro lugar a sociedade, e em segundo lugar, os
sócios não cedentes e serão observadas as regras constantes das
alíneas seguintes:

a) O sócio que deseje ceder a sua quota, ou parte dela, terá de
o participar à sociedade, em carta registada com aviso de recep-

ção, indicando a identidade do pretendente à aquisição e o preço
desta;

b) Qualquer um dos gerentes, no prazo de 30 dias a partir do
recebimento da participação, convocará uma reunião da assem-
bleia geral para deliberar sobre a conveniência da aquisição da
quota pela sociedade;

c) Na hipótese de a sociedade não querer adquirir a quota,
deverá cada um dos sócios declarar nessa reunião se a pretende
para si e, no caso de mais de um sócio a desejar, será a quota
adjudicada a todos os pretendentes na proporção das suas quo-
tas;

d) Uma vez comunicada pela sociedade, em carta registada com
aviso de recepção, ao sócio que pretender ceder a sua quota, a
decisão daquela ou dos sócio ou sócios de exercerem o direito de
preferência, será celebrado um contrato-promessa de cessão de
quota entre o cedente e o titular do direito de preferência;

e) O direito de preferência atribuído à sociedade e aos sócios
goza de eficácia real.

f) Decorridos 45 dias a contar do recebimento da comunicação
prevista na alínea a), se a sociedade não responder ao participante,
entender-se-á que nem esta nem os seus sócios desejam preferir.

ARTIGO 10.º

Em caso de falecimento de qualquer sócio, a sociedade primei-
ro e os sócios em segundo, gozam do direito de preferência na
aquisição da quota do sócio falecido, e caso a sociedade ou os
sócios no prazo de 15 dias após o conhecimento da morte não
exercerem por escrito o seu direito de preferência na aquisição
da respectiva quota, esta transmitir-se-á para os herdeiros que
nomearão um que a todos represente.

ARTIGO 11.º

A amortização da quota poderá ter lugar nos seguintes casos:
a) Por acordo dos respectivos titulares;
b) Quando for arrestada, penhorada, arrolada, dada em penhor,

ou de qualquer forma envolvida em procedimento judicial que
ponha em risco a sua transmissão forçada, sem que tenha sido
deduzida oposição julgada procedente;

c) Verificando-se a falência, insolvência, interdição ou inabili-
tação de algum sócio;

d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou sepa-
ração de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a
pertencer ao titular inicial;

e) Venda ou adjudicação judicial;
f) Quando o sócio, pela sua conduta grave e reiterada, lesar os

interesses da sociedade.

ARTIGO 12.º

1 � Os lucros líquidos da sociedade serão distribuídos pelos
sócios na proporção das suas quotas ou do que resultar de deli-
beração da assembleia geral.

2 � A assembleia geral da sociedade pode deliberar, por maio-
ria simples dos votos, que a totalidade dos lucros, depois de de-
duzida a parte obrigatoriamente destinada a reserva legal, seja
afectada a outras reservas e a pagamentos de gerentes e fiscais
com direito a participação dos lucros, sem o limite imposto pelo
n.º 2 do artigo 217.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por inicia-
tiva de qualquer dos gerentes ou a pedido de algum dos sócios,
através de carta registada com aviso de recepção expedida com
a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 14.º

1 � Em todos os casos de amortização de quotas, ou de trans-
missão delas para a sociedade a qualquer outro título, o preço da
quota, se outro não for acordado, será calculado segundo as re-
gras constantes das alíneas seguintes:

a) A sociedade elaborará um balanço especial, dentro do pra-
zo de 45 dias a contar da data da deliberação tomada, se outro
critério não for deliberado em assembleia geral;

b) Organizado o balanço, se este não for aceite por qualquer
uma das partes, realizar-se-á um novo balanço, a elaborar por um
representante da sociedade, um representante do sócio cedente ou
do que pretenda sair ou dos herdeiros, interdito ou inabilitado e
de uma terceira pessoa designada pelos representantes das partes.
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2 � Apurado de modo definitivo o valor da quota, fica o só-
cio excluído da sociedade e o quantitativo fixado será liquidado
pela sociedade ao ex-sócio em seis prestações semestrais, iguais
e sucessivas, vencendo-se a primeira prestação a contar da data
da fixação definitiva do valor da quota.

3 � As prestações em dívida vencerão juros calculados à taxa
de desconto do Banco de Portugal.

ARTIGO 15.º

É interdito aos sócios actividade comercial ou industrial do mesmo
ramo da que é explorada pela sociedade, sob pena do sócio infractor
ser exonerado da sociedade, sem prejuízo de incorrer em
responsabilidade pelos danos que à sociedade vier a provocar.

§ único. Pode ser autorizado actividade concorrencial com a
sociedade por um dos sócios, desde que seja requerida e autori-
zada em assembleia geral, por unanimidade dos votos que aos
sócios pertençam.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423060

CLARA PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6738/960202; identificação de pessoa colectiva n.º 503603155;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das apresentações: of/ap. 27/
28: 29; 30/000202.

Certifico que Sérgio Moreira cessou funções de gerente em 3 de
Novembro de 1999, por renúncia, tendo sido alterado o artigo 1.º
(corpo), que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Clara � Publicações, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Avilhó, 376, 2.º, esquerdo, frente, fregue-
sia de Custóias, concelho de Matosinhos.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º (corpo) e 5.º
(corpo), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º (corpo)

A sociedade adopta a firma Clara � Publicações, L.da, e tem
a sua sede na Rua Heróis da Pátria, 96, 1.º, direito, frente, fre-
guesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar.

ARTIGO 5.º (corpo)

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio Artur Fernando
Dias de Sousa, já nomeado gerente, ficando a sociedade vinculada
em todos os seus actos e contratos com a sua assinatura.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423052

TRANSPORTES NUNO ROBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 272/990527; identificação de pessoa colectiva n.º 504666754;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/991213.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 21 de Outubro de 1999.

Está conforme.

18 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423044

DOM � IMPORT/EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2030/920327; identificação de pessoa colectiva n.º 502730579;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/000208.

Certifico que o capital foi elevado à de 25 000 euros, tendo sido
alterados os artigo 1.º e 3.º e aditado o artigo 7.º, que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma DOM � Import/Export,
L.da, e tem a sua sede na Rua de 25 de Abril, 45, loja E, fregue-
sia de São Cosme, concelho de Gondomar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de
12 500 euros, uma de cada um dos sócios, Daniel Oliveira
Monteiro e Clarinda Fernanda Coutinho Torres Monteiro.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res até ao montante do décuplo do capital social da mesma.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222278

CONTRACT PARTNER INTERNACIONAL � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5208/941213; identificação de pessoa colectiva n.º 503332135;
inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 6/7/000208.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 20 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 4.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 20 000 000$, correspondente à soma de cinco quotas, sen-
do uma do valor de 2 040 000$ pertencente à sócia Contract
Partner, S. A., e sendo as restantes quatro quotas no valor de
4 490 000$, cada uma, pertencentes uma a cada uma das
sociedades Morango � Comércio Internacional, L. da,
INDUFLEX � Indústria de Estofos, L.da, Viúva Mathias &
Filhos, L.da, e Traço & Risco Decoração e Design, L.da

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222235

DECO � INDÚSTRIA DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 23 330/771117; identificação de pessoa colectiva n.º 500703183;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 37/990611.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1998.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222251

MACHADO & NUNO � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9166/971222; identificação de pessoa colectiva n.º 504067567;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: of/ap. 3/4/5; 6/000203.

Certifico que Armindo Aureliano Gonçalves Machado e João
Nuno Araújo Condesso cessaram funções de gerentes em 24 de
Novembro de 1999, por renúncia, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 800 000$, pertencente ao sócio Paulo Agostinho de
Carvalho Silva Teixeira e outra do valor nominal de 200 000$,
pertencente à sócia Aurora Fernanda Figueiredo da Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral fica afecta ao sócio Paulo Agos-
tinho de Carvalho Silva Teixeira, desde já nomeado gerente, fi-
cando a sociedade vinculada em todos os seus actos e contratos
com a sua assinatura.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422897

MATEÇAS � COMÉRCIO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS
PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 465/880901; identificação de pessoa colectiva n.º 502028262;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/000131.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 30 de Setembro de 1999.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423036

ADÃO MANUEL SOARES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2552/920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502843144;
data da entrega para depósito: 24022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995130

EMELTA � ESTRUTURAS METÁLICAS ESPACIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5080/970210; identificação de pessoa colectiva n.º 503814946;
data da entrega para depósito: 31012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995033

ADÃO MANUEL DA SILVA LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 939/850621; identificação de pessoa colectiva
n.º 501568824; data da entrega para depósito: 301299.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995025

M. E. FEYO � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1424/930720; identificação de pessoa colectiva n.º 503048860.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995050

EUGÉNIA & SANDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9110/971209; identificação de pessoa colectiva n.º 504042556;
data da entrega para depósito: 311299.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995041

SÍLVIO & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3869/931117; identificação de pessoa colectiva n.º 501234152;
data da entrega para depósito: 11022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995076

FERRAGENS GASFRAN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9039/971121; data da entrega para depósito: 15022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995068

A. PINTO & CERQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 751/870429; identificação de pessoa colectiva
n.º 501817719; data da entrega para depósito: 11022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995092

YOKOHAMA PORTUGAL � ACESSÓRIOS
PARA VIATURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 696/990615; identificação de pessoa colectiva
n.º 501289143; data da entrega para depósito: 150699.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade dos anos de 1996, 1997 e 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995106

RECOB � RECUPERAÇÃO DE BENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 179/970415; identificação de pessoa colectiva
n.º 503860476; data da entrega para depósito: 24022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995203

GUIMADIRA � MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9358/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504103261;
data da entrega para depósito: 24022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995190

GOULDS PUMPS (PORTUGAL) � COMÉRCIO
DE BOMBAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 118/750225; identificação de pessoa colectiva
n.º 500002681; data da entrega para depósito: 28022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1999.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995181

SOCIEDADE DE PESCA MARAVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2629/921104; identificação de pessoa colectiva n.º 502874635;
data da entrega para depósito: 14012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1997.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995114

HIGIENOVA � HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 401/870706; identificação de pessoa colectiva n.º 501847049;
data da entrega para depósito: 23022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995238

ALLIBERT CONTENTORES � SISTEMAS
DE ARMAZENAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1298/911004; identificação de pessoa colectiva n.º 502624612;
data da entrega para depósito: 12012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995220

SÍLVIA MARIA E SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1657/891220; identificação de pessoa colectiva n.º 502260440;
data da entrega para depósito: 24022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11613122

TÁXIS MAPINCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 047/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500422249; data da entrega para depósito: 23022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995246

MONTEIRO & VIEIRA � ARTEFACTOS DE GRANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 457/20000124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 31/20000124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Monteiro & Vieira � Artefactos
de Granito, L.da, e vai ter a sua sede no lugar de Moreira, da fre-
guesia de Melres, concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede
social ser transferida dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais, agências ou
outras formas locais de representação, em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de canta-
rias e outros artefactos de granito.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

De harmonia com as deliberações tomadas em tal sentido, po-
derão os sócios fazer à sociedade suprimentos, cujos juros e con-
dições de reembolso serão fixados na respectiva deliberação.

ARTIGO 5.º

Depende do consentimento da sociedade a cessão de qualquer
quota, no todo ou em parte, a favor de estranhos.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem o direito de adquirir quotas e, bem assim,
poderá amortizá-las nos casos seguintes: por acordo com os res-
pectivos proprietários; quando houver penhora, arresto ou qual-
quer outra apreensão judicial ou fiscal, e quando, por qualquer
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outro motivo, deva proceder-se à sua venda forçada, judicial ou
extrajudicial.

ARTIGO 7.º

O preço da amortização salvo acordo em contrário, será a im-
portância que, pelo último balanço aprovado, corresponda ao valor
da quota.

§ 1.º Não tendo havido nenhum balanço, o preço da amortiza-
ção será a importância correspondente ao valor nominal.

§ 2.º O preço da amortização será pago em quatro prestações
semestrais iguais.

ARTIGO 8.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 9.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos nela os represente, enquan-
to a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 10.º

Os lucros, depois de retiradas as importâncias necessárias para
o fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral
deliberar.

ARTIGO 11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a
antecedência mínima de 15 dias, salvo os casos para que a lei
prescreva formalidades especiais de convocação.

Está conforme.

11 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900822

TRUKING � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 454/20000124; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 17/20000124.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRUKING � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Rua da Guarda, sem número de polícia,
Perafita, concelho de Matosinhos.

§ 1.º Contudo, a sociedade inicia a sua actividade a partir de
hoje, devendo os respectivos negócios, entre esta data e o regis-
to definitivo da sociedade, serem expressamente condicionados ao
referido registo e à assunção, por ela, dos respectivos efeitos.

§ 2.º Por simples deliberação da gerência, poderá a sua sede
social ser transferida dentro do mesmo concelho ou para conce-
lhos limítrofes, bem como assim serem criadas filiais, agências
ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em transporte de mercadorias e
prestação de serviços.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma do va-
lor nominal de 1 000 000$, pertencente à sócia Maria José Se-
queira Henriques da Costa, e outra do valor nominal de
9 000 000$, pertencente à sócia Maria Gomes Sequeira.

ARTIGO 4.º

Quando a sociedade necessite e os sócios o deliberaram por
unanimidade, em assembleia geral, expressamente convocada para

o efeito, poderão ser exigidas prestações suplementares ao capital,
até ao montante igual do do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica confiada à sócia Maria José Se-
queira Henriques da Costa e ao não sócio Vítor Manuel Gonçal-
ves da Costa, casado, residente na dita Rua dos Bravos de
Pampelido, 49, freguesia de Perafita, desde já nomeados geren-
tes.

§ 1.º A sociedade vincula-se com as assinaturas, em conjunto,
dos dois gerentes nomeados; porém, nos actos de mero expedi-
ente, bastará a assinatura de qualquer gerente.

§ 2.º A sociedade será estranha a quaisquer actos ou contratos
firmados pelos gerentes em letras de favor, fianças, abonações e
mais actos ou contratos que a ela sejam alheios.

§ 3.º Os gerentes, quando a gerência é plural, poderão delegar
noutro gerente os seus poderes de gerência, nos termos do artigo
261.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

§ 4.º Os gerentes serão remunerados ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas são livres entre os sócios; porém,
quando a favor de estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, havendo na cessão direito de preferência em primeiro lu-
gar para a sociedade e, em segundo lugar, para qualquer dos só-
cios não cedentes.

§ 1.º O sócio que pretender ceder a sua quota comunicará, in-
dicando as condições da cessão, esse seu desígnio, à sociedade,
a qual, em assembleia geral, se pronunciará quanto ao exercício
do direito de preferência no prazo de 60 dias. Nessa assembleia
geral tomarão também os outros sócios a sua posição quanto ao
direito de preferência que porventura lhes compita.

§ 2.º Findo o prazo mencionado no parágrafo antecedente, no
silêncio da sociedade ou dos sócios não cedentes, entender-se-á
não se pretenderem exercer os referidos direitos de preferência,
tornando-se livre a cessão.

§ 3.º Caso o consentimento seja negado, a sociedade obriga-se
a adquirir a quota cedenda, sendo esse o desejo do cedente, pelo
valor encontrado em balanço a efectuar para o evento.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade tem o direito de proceder à amortização das
quotas, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando, por qualquer motivo, ela seja retirada da livre dis-

ponibilidade do seu titular;
c) Quando a quota seja cedida a estranhos com infracção do

disposto no artigo 8.º;
d) Por interdição do sócio.
2 � Salvo acordo das partes ou norma imperativa em contrá-

rio, a contrapartida do valor da quota apurar-se-á segundo o úl-
timo balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota transmitir-se-á aos
sucessores, se assim for deliberado por maioria de três quartos
dos votos representativos do capital que os sócios sobrevivos
representem.

2 � Caso os sucessores não pretendam vincular-se à sociedade
poderão exigir a amortização da quota por esta, ficando obriga-
dos a cedê-la à sociedade ou a um ou mais dos sócios, caso a
mesma decline.

3 � A aquisição da quota considera-se efectuada com o depó-
sito, à ordem de quem de direito, do valor da quota apurado se-
gundo balanço a ter lugar para o efeito.

ARTIGO 9.º

A distribuição dos lucros que eventualmente venha a operar-se
será feita em partes iguais pelos três sócios, sem prejuízo de deli-
beração alteradora da assembleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas expedidas com antecedência nunca inferior a 15 dias, e
contendo a indicação da ordem de trabalhos.
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ARTIGO 11.º

A sociedade dissolve-se nas hipóteses legalmente admitidas; dada
a dissolução, todos os sócios serão liquidatários, procedendo à
liquidação e partilha nos termos a definir em assembleia geral.

Está conforme.

10 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900660

ESCARTE � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7377/960808; identificação de pessoa colectiva n.º 503704580;
data da entrega para depósito: 191199.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

10 de Fevereiro de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula
P. Nascimento Lobão. 11854812

ANA LOUREIRO & ILDA PIMENTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2540/920925; identificação de pessoa colectiva n.º 502840846;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: of. 14 e 16/000202.

Certifico que António José de Jesus Fernandes cessou funções
de gerente, em 15 de Dezembro de 1999, por renúncia, e o capital
foi elevado à cifra de 1 002 410$, tendo sido alterados os artigos
3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 205$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria
José Gonçalves da Costa Silva e Luís Manuel Gomes da Silva.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Maria José
Gonçalves da Costa Silva e Luís Manuel Gomes da Silva.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares ao capital até
ao montante de 20 000 000$, nas condições que vierem a ser
deliberadas em assembleia geral.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422935

PAÇO DA BOA NOVA � PAPELARIA LIVRARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 730/981214; data da entrega para depósito: 23022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1999.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995564

COOL � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5272/970410; identificação de pessoa colectiva n.º 503939307;
data da entrega para depósito: 07022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995327

B. A. NÁUTICA � BARCOS, MOTAS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7369/960806; data da entrega para depósito: 07022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995122

I. M. � INAPAL METAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 483/891121; identificação de pessoa colectiva
n.º 502248092; data da entrega para depósito: 12012000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995173

YUCCA � CENTRO DE JARDINAGEM E MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5219/941215; data da entrega para depósito: 23022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995165

CAFÉ SNACK BAR PONTO DE ENCONTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 665/910327; identificação de pessoa colectiva n.º 502526890;
data da entrega para depósito: 23022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1998.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995157

ADÃO MANUEL SOARES TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2552/920930; identificação de pessoa colectiva n.º 502843144;
data da entrega para depósito: 24022000.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da mencionada socie-
dade do ano de 1997.

3 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11995149

VQUADRADO � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
PUBLICITÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 165/991118; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: of. 37 e 38/000128.
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Certifico que José Carlos Ferreira Vieira cessou funções de
gerente, em 30 de Dezembro de 1999, por renúncia, tendo sido
alterados os artigos 3.º e 4.º (corpo), que ficaram com a seguin-
te redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, e encontra-se dividido e representado por duas quo-
tas de 500 000$ cada uma, sendo uma quota do sócio Rui Miguel
do Vale Sousa Reis e uma outra da sócia Maria Isabel dos San-
tos Araújo Silva.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Rui Miguel
do Vale Sousa Reis e Maria Isabel dos Santos Araújo Silva, desde
já nomeados gerentes, bastando a assinatura de qualquer um dos
gerentes para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941648

IBERODOMÍNIO � CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9356/980123; identificação de pessoa colectiva n.º 504103270;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: of. 33 e 34/000128.

Certifico que Joaquim da Rocha Pereira dos Santos cessou
funções de gerente, em 21 de Dezembro de 1999, por renúncia,
tendo sido alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais com o valor
nominal de 7500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um
dos sócios José Luís Correia Assunção e Maria Marisa Moreira
dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade serão exer-
cidas por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral,
remunerados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios José Luís
Correia Assunção e Maria Marisa Moreira dos Santos.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é necessária a intervenção conjunta de dois
gerentes, quando houver mais do que um gerente.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941621

CAFÉ SNACK-BAR CATASSOL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 700/880121; identificação de pessoa colectiva n.º 501923217;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 34/000128.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 7 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941630

CORIMAIA � CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 720/880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501970649;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 31/000128.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 23 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941613

SAPCO � CONSULTORIA, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 073/940308; identificação de pessoa colectiva
n.º 503149888; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 17/
000128.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 75 000 euros, ten-
do sido alterados os artigos 2.º (n.º 1) e 4.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Engenheiro Frede-
rico Ulrich, 2949, da freguesia de Moreira, do concelho da Maia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
75 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nomi-
nal de 43 750 euros, pertencente ao sócio Max Santos das Dores,
uma do valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio Hum-
berto José Santos das Dores, e outra quota do valor nominal de
1250 euros, da sócia Yvonne Nicole Santos das Dores.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941605

ARAÚJO BARROS & FERREIRA � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 410/20000117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 9/20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Araújo Barros & Ferreira � So-
ciedade de Empreendimentos Imobiliários, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Avenida de D. Manuel II, 1702, 1.º,
Vermoim, Maia.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá ins-
talar e manter sucursais e outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção de prédios para ven-
da, compra e venda de propriedades e revenda dos adquiridos para
esse fim, urbanizações e loteamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
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2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios António Luís
Araújo Barros e Ana Emília Almeida e Costa Lopes Ferreira
Barros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remune-
rada ou não, ficam afectas a um ou mais gerentes a designar em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de

qualquer dos gerentes designados.
4 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos;
c) Dar ou aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos co-

merciais;
d) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de res-
ponsabilidade em sociedades com objecto igual ou diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o sócio cuja quota se pretenda amortizar;
b) Oneração da quota pelo titular, sem autorização da socie-

dade;
c) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou envolvimento

dela, por qualquer outra forma, processo judicial, fiscal ou admi-
nistrativo;

d) Insolvência ou falência do respectivo titular;
e) Se o seu titular for considerado elemento pernicioso ou pre-

judicial aos negócios sociais ou ao bom nome da sociedade.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal,

bem como posteriormente poderão, por deliberação dos sócios, se-
rem criadas uma ou mais quotas, destinadas a serem alienadas a
um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Os lucros líquidos devidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhe for dado em assembleia geral.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947373

LIDERTUBOS � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 409/20000117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma LIDERTUBOS � Materiais de
Construção e Instalações, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Bom-
beiros Voluntários de Valbom, 37, freguesia de Valbom, conce-
lho de Gondomar.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de louças sanitárias,
respectivos acessórios e seus pertences, de tintas e outros mate-
riais para a construção civil e a prestação de serviços de instala-
ção, conservação e reparação de canalizações sanitárias e de gás,
instalação de centrais de aquecimento, podendo efectuar peque-
nas obras de reparação de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e dele pertence uma quota do valor nominal de
3000 euros, ao sócio Carlos Balbino Rocha da Silva e uma do va-
lor nominal de 2000 euros ao sócio José António dos Santos Mar-
tins.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor global
de 20 000 euros.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto igual ou diferente do seu, em sociedades reguladas por
lei especial ou em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

As cessões de quotas a estranhos dependem do consentimento
da sociedade, à qual, em segundo lugar, e aos sócios não ceden-
tes, em primeiro, fica reservado o direito de preferência.

7.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, são
exercidas por ambos os sócios, que desde já ficam designados
gerentes.

2 � Para obrigar e representar a sociedade são necessárias as
assinaturas de dois gerentes; porém, para os actos de mero ex-
pediente é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fian-
ças e outras obrigações.

8.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a reali-
zar no prazo de 90 dias contados do conhecimento do respectivo
facto, poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:

a) Por acordo dos sócios;
b) Penhora, arresto ou qualquer outro acto que implique a ar-

rematação ou a adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em

que não foi adjudicada ao seu titular;
d) Por recusa do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota ou parte dela, depois de os sócios ou a sociedade te-
rem declarado preferir na cessão, de harmonia com o disposto no
artigo 6.º

2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos pre-
vistos nas alíneas b), c) e d) deste artigo, será igual ao valor da
quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

Está conforme.

28 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947381

TRANS TBB � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 420/20000118; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 19/20000118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANS TBB � Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Rio, armazém 96, freguesia de No-
gueira, concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em transportes públicos rodoviários
de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 49 880 euros, dividido em duas quotas:
uma do valor nominal de 37 410 euros, pertencente à sócia
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TRANS-BRETANHA � Trânsitos, L.da, e outra do valor nomi-
nal de 12 470 euros, pertencente ao sócio Manuel da Costa Bar-
ros Gomes.

1 � O capital encontra-se realizado quanto a metade, deven-
do a restante metade ser realizada no prazo máximo de um ano,
a contar de hoje.

ARTIGO 4.º

São livremente permitidas, no todo ou em parte, as cessões de
quotas entre sócios, carecendo as demais do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primei-
ro lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada e representada por três gerentes,
podendo ser estranhos e com ou sem remuneração, conforme
deliberado em assembleia geral.

1 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, em to-
dos os seus actos e contratos, é necessária a intervenção conjun-
ta de dois gerentes; porém, para os actos de mero expediente, nos
quais se incluem a emissão de cheques, é bastante a intervenção
de um gerente.

2 � Os gerentes poderão, nomeadamente, comprar e vender vi-
aturas automóveis, celebrar quaisquer contratos de locação finan-
ceira, tomar de arrendamento quaisquer locais, e adquirir, por tres-
passe, quaisquer estabelecimentos comerciais ou industriais.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por insolvência ou falência do titular;
b) Por arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou por qual-

quer outra medida judicial que implique apreensão ou virtual ali-
enação compulsiva;

c) Por acordo com o titular.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947357

MONTEIRO & NETOS � CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 424/20000119; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20000119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Monteiro & Netos � Construção,
L.da, com sede na Rua do Professor Egas Moniz, 186, freguesia
de São Cosme, concelho de Gondomar, titular do número de iden-
tificação de pessoa colectiva provisório P504691350.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de prédios para venda.
Revenda de prédios adquiridos para esse fim. Urbanização e lotea-
mentos, investimentos imobiliários, administração e gestão imo-
biliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 880 euros, e corresponde à soma de oito quotas: uma de
32 422 euros, que pertence ao sócio Joaquim Monteiro da Silva
e Sousa, e sete quotas de 2494 euros cada uma, que pertencem
uma a cada um dos sócios Ana Sofia Martins das Neves Garri-
do, Maria Lúcia Martins das Neves Garrido, Rosa Isabel das
Neves Sousa Nogueira, Maria Inês das Neves Sousa Nogueira,
Tiago Joaquim Pereira de Sousa, Pedro Jorge Pereira de Sousa e
Mafalda Maria Pereira de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, dispensada de caução, remunerada ou
não, conforme o deliberado em assembleia geral, pertence aos

sócios Joaquim Monteiro da Silva e Sousa, Ana Sofia Martins das
Neves Garrido, Maria Lúcia Martins das Neves Garrido e Rosa
Isabel das Neves Sousa Nogueira, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção do gerente Joaquim Monteiro da
Silva e Sousa, ou com a intervenção conjunta de três outros ge-
rentes.

3 � O sócio Joaquim Monteiro da Silva e Sousa não poderá ser
destituído da gerência por deliberação sem o seu consentimento.

ARTIGO 5.º

Os gerentes não podem em nome da sociedade assinar letras
de favor, fianças, avales ou quaisquer outros documentos estra-
nhos aos negócios sociais, sob pena de, fazendo-o, serem
responsabilizados individualmente pelas obrigações que assim
contraírem e pelos prejuízos causados à sociedade.

ARTIGO 6.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios, porém, na
cessão a favor de estranhos, os sócios não cedentes terão sempre
o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita a quem
não for sócio;

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 prévio con-

sentimento da sociedade.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-

re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vá-
rias quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947462

CARINA TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 418/20000118; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 8/20000118.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carina Táxis, L.da, com sede na Rua
do Gatanhal, 478, na freguesia de Santa Cruz do Bispo, conce-
lho de Matosinhos.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar a sede
social para qualquer outro lugar dentro do mesmo concelho ou
para concelhos limítrofes, podendo abrir sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de aluguer em au-
tomóveis ligeiros (táxi).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas, sendo
duas iguais do valor nominal de 2000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Manuel Jorge da Silva Amorim e
Deolinda Rosa Simões de Bastos Amorim, e duas iguais do va-
lor nominal de 500 euros cada, pertencentes uma a cada uma das
sócias Liliana Maria Bastos Amorim e Ana Carina Bastos Amo-
rim.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio
Manuel Jorge da Silva Amorim, desde já nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos pela
assinatura do gerente nomeado.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, bem como a sua di-
visão, é livre entre sócios.

2 � A cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar, fica reservado o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

No caso de falecimento ou incapacidade de algum sócio, os
seus herdeiros nomearão um de entre eles que a todos represen-
te na sociedade, enquanto a sua quota se mantiver em comunhão
hereditária e deverá comunicá-lo por escrito até 60 dias após o
evento.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode amortizar compulsivamente qualquer quota,
em caso de penhora, arresto, arrolamento ou sobre a qual recaia
qualquer procedimento judicial, bem como no caso de a mesma
ser cedida, no seu todo ou em parte, sem o seu consentimento por
escrito, sendo o preço a pagar pela sociedade igual ao valor no-
minal da mesma.

ARTIGO 9.º (transitório)

O gerente fica desde já autorizado a proceder ao levantamento
da quantia depositada em nome da sociedade para fazer face a
todas as despesas relacionadas com a actividade social.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947438

RENTERRA � ALUGUER DE EQUIPAMENTOS
PARA TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 425/20000119; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/20000119.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RENTERRA � Aluguer de
Equipamentos para Terraplanagens, L.da

2 � A sede social situa-se na Rua de Vasco da Gama, 252, 2.º,
esquerdo, Ermesinde.

3 � Pode a gerência livremente transferir a sede para outro
local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, bem
como criar e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra espécie
de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o aluguer, compra e venda de
máquinas para terraplanagens e construção civil; aluguer de equi-
pamentos para terraplanagens.

ARTIGO 3.º

O capital social da sociedade é de 5 000 000$, em dinheiro,
sendo 2 500 000$, realizados no presente acto e os restantes
2 500 000$ serão realizados no prazo máximo de três meses a
contar da realização da escritura pública de constituição da so-
ciedade, e encontra-se dividido em duas quotas, cujos valores
nominais são os seguintes:

a) Uma quota com o valor nominal de 4 750 000$, pertencen-
te ao sócio José António Correia de Sousa;

b) Uma quota com o valor nominal de 250 000$, pertencente
ao sócio Rui Alberto Borges Pereira de Jesus.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permi-
tida entre os sócios, podendo os mesmos, para o efeito, proceder
às necessárias divisões.

2 � No caso de cessão de quotas, total ou parcial, a favor de não
sócios, o sócio José António Correia de Sousa em primeiro lugar e
a sociedade, em segundo lugar, têm direito de preferência.

3 � Para o exercício dos direitos de preferência previstos no
número anterior, o sócio que pretenda alienar onerosamente a sua
quota, no todo ou em parte, transmitirá a sua vontade aos restan-
tes sócios e à gerência da sociedade, por meio de carta registada
com aviso de recepção, indicando as condições em que se vai
efectuar a cessão e todas as responsabilidades das quais se pre-
tende exonerar, e cada um dos preferentes, por sua vez, comuni-
cará àquele, pela mesma forma e dentro do prazo máximo de
15 dias a contar da recepção da respectiva carta, se pretendem ad-
quirir a quota nas condições referidas.

ARTIGO 5.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade:
a) Por acordo com o sócio;
b) Se uma sociedade proprietária de uma quota se dissolver ou

for declarada falida;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer forma

sujeita a apreensão judicial;
d) Se, em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio,

a respectiva quota for adjudicada ao seu cônjuge;
e) Se por falecimento de sócio a quota se transmitir a pessoa

que não seja seu descendente, ascendente ou cônjuge;
f) Por falecimento, inabilitação ou interdição do sócio Rui Al-

berto Borges Pereira de Sousa.
2 � A sociedade pode exercer o direito de amortização da

quota no prazo de 90 dias desde o conhecimento por algum ge-
rente ou sócio da sociedade de qualquer dos factos referidos no
número anterior.

3 � O montante que a sociedade tiver de pagar pela amortiza-
ção de qualquer quota será fixado pelo recurso a árbitros, sendo um
nomeado por cada um dos sócios e o terceiro nomeado pelos outros
dois, tendo voto de qualidade, que determinarão o seu valor tendo
por base o balanço e as contas aprovadas e respeitantes ao exercício
anterior, bem como um balanço e contas especiais relativos ao
período decorrido do exercício em curso, elaborados para o efeito.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade poderá ser exercida por um ou
mais gerentes, ficando desde já nomeado o sócio José António
Correia de Sousa.

2 � A fixação da remuneração dos gerentes compete à assem-
bleia geral, podendo tal remuneração ser constituída por uma parte
fixa e outra variável, tendo por base uma percentagem dos lucros
da sociedade, a ser definida igualmente em deliberação da assem-
bleia geral.

3 � A gerência pode delegar num dos seus membros compe-
tência especial para determinados negócios ou espécie de negó-
cios, devendo tal delegação atribuir expressamente àquele o po-
der de vincular a sociedade.

4 � A sociedade fica obrigada:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pela assinatura de um procurador, agindo este dentro dos

limites da respectiva procuração.
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ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,
tomar e dar em locação bens imóveis e móveis sujeitos a registo,
bem como participações no capital de quaisquer sociedades de
responsabilidade limitada ou anónimas, no País ou no estrangei-
ro, sem dependência prévia da deliberação dos sócios.

ARTIGO 8.º

Em caso de dissolução, cada sócio nomeará um liquidatário, os
quais elegerão um terceiro, que terá voto de qualidade, e deter-
minarão o modo de efectuar a liquidação.

Está conforme.

1 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947446

YORK-STYLE � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 460/20000127; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 45/20000127.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma YORK-STYLE � Cabeleireiros,
L.da, com sede na Rua de Manuel Martins Marques, 60, rés-do-
-chão, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar, titular do
número de identificação de pessoa colectiva provisório
974747629.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em instituto de beleza e salão de ca-
beleireiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas de 200 000$, per-
tencendo uma a cada uma das sócias Maria da Conceição Alves
Gandra Martins dos Santos e Maria Manuela Martins da Silva
Gandra.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação da
assembleia geral, pertence a ambas as sócias, desde já nomeadas
gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a intervenção das duas
gerentes em conjunto.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios. Porém,
para estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual
fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar, e aos
sócios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 6.º

Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em quaisquer
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fi-
anças, abonações, letras de favor, avales e outros semelhantes.

Está conforme.

7 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11900628

COMPOSY � INDÚSTRIA DE COMPÓSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 415/20000117; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/20000117.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COMPOSY � Indústria de
Compósitos, L.da, com sede na Rua do Outeiro, 41, freguesia de
Gemunde, do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na indústria, comercialização, importa-
ção, exportação de materiais compósitos e seus derivados.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em quatro quotas: uma do valor no-
minal de 3500 euros, pertencente ao sócio Tomás Júlio Teixeira
de Azevedo e Guimarães Metello, e três iguais do valor nominal
de 500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Carlos
Manuel Amado de Campos, Jorge Manuel das Neves Silva Fer-
raz e Bruno Sales da Silva.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de
dois gerentes, sendo sempre obrigatória a do gerente Carlos
Manuel Amado de Campos.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restan-
tes sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação 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 só-
cios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em so-
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ciedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme.

31 de Janeiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 11947330

MANUEL DIAS MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2505/920911; identificação de pessoa colectiva
n.º 502852399; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
14/990921.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5 000 000$, ten-
do sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente à soma de cinco quotas: uma do va-
lor nominal de 2 000 000$, pertencente ao sócio Manuel Dias Mo-
reira; uma de 1 200 000$ e outra do valor nominal de 300 000$,
pertencentes ao sócio Manuel Augusto Dias Moreira, e uma do
valor nominal de 1 200 000$ e outra do valor nominal de
300 000$, pertencentes ao sócio Mário Dias Moreira.

Mais certifico que foi depositado o relatório do revisor oficial
de contas.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422978

TRANSPORTES J. CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8698/970825; identificação de pessoa colectiva n.º 503953164;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 28-29/000121.

Certifico que foi depositada acta donde consta a cessação de
funções do gerente Alberto Moura, em 8 de Julho de 1999, por
destituição, e a designação do gerente José Manuel Anunciação
Carvalho, em 8 de Julho de 1999.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06940943

EXPLOSÃO FÍSICA � GINÁSIO DE CULTURA FÍSICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5844/950517; identificação de pessoa colectiva n.º 503431524;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: of. 10-11 e 12/000126.

Certifico que Cristina Maria Videira Soares Carneiro e Domin-
gos Videira Soares Carneiro cessaram funções de gerentes, em
11 de Maio de 1998, por renúncia, tendo sido alterados os arti-
gos 3.º e 4.º (corpo), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios José Manuel
Silva Prior e Ricardo Jorge Pereira Pinto.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, competem aos sócios José Manuel Silva Prior e Ricardo
Jorge Pereira Pinto, que desde já ficam nomeados gerentes, sen-
do obrigatória a assinatura de ambos os gerentes para obrigar a

sociedade; porém, para actos de mero expediente é suficiente a
assinatura de qualquer um deles.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

14 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941583

SOCORUBRAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE PEDRAS RUBRAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9644/980323; identificação de pessoa colectiva n.º 504124935;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 12/000204.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 20 048 200$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 048 200$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Luís Miguel Pereira Machado.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422960

MINIMERCADO 3 MANOS DE VIEIRA & VIEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1093/910806; identificação de pessoa colectiva
n.º 502602198; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
8/000204.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422994

FARIA & LAGES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 270/990430; identificação de pessoa colectiva
n.º 504423509; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/000203.

Certifico que foi efectuada a deslocação de sede, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua de Serafim Cruz, 743, Santa Maria de Avioso, Maia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423001

XANA � CAFÉ E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3104/930324; identificação de pessoa colectiva n.º 502957875;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: of. 26-27 e 28/000203.
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Certifico que José Carlos da Silva Taveira e Edite Pinto Tei-
xeira cessaram funções de gerentes, em 15 de Novembro de 1999,
por renúncia, e o capital foi elevado à cifra de 1 003 000$, ten-
do sido alterados os artigos 3.º e 4.º (§ 1.º), que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores que compõem o activo da sociedade, é de
1 003 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais de
501 500$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Fer-
nando Jorge Polónia Ferreira e João Correia Vieira.

ARTIGO 4.º

A gerência social, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios
Fernando Jorge Polónia Ferreira e João Correia Vieira.

§ 1.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de
ambos os gerentes em conjunto.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423010

AUGUSTO RODRIGUES BORGES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 927/830517; identificação de pessoa colectiva
n.º 501438327; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 5/000204.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que fica com a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Augusto Rodrigues Bor-
ges & C.ª, L.da, e tem a sua sede na Via Central de Milheirós, 968,
freguesia de Milheirós, concelho da Maia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09422986

GIST BROCADES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 13 596/530701; identificação de pessoa colectiva
n.º 500268177; inscrição n.º 41; número e data da apresentação:
45/000203.

Certifico que foi efectuada a cisão na sociedade em epígrafe,
cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Cisão � modalidade: destaque de parte do património para
com ele constituir outra sociedade.

Sociedade cindida: a própria sociedade a constituir; firma:
SUIKER � Artigos de Pastelaria, S. A.

Sede: Rua dos Heróis de França, 846, Matosinhos.
Objecto: comércio de produtos destinados à indústria alimentar.
Capital: 10 025 000$.

Está conforme.

17 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 09423028

TRANSPED � TRÂNSITOS E NAVEGAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 11 904/990920; identificação de pessoa colectiva
n.º 504441035; inscrição n.º 2 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1;
números e data das apresentações: 3-4/000207.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 100 000 euros,
tendo sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros, e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 60 000 euros, pertencente
ao sócio Francisco Manuel Pinto Vilarinho Rodrigues, e outra de
40 000 euros, pertencente ao sócio Carlos Maria Saraiva de Oli-
veira Aguiar.

Mais certifico que foi efectuada a deslocação da sede, sendo o
extracto do seguinte teor:

Sede: Avenida do Dr. Francisco Sá Carneiro, lote 27, 11, Zona
Industrial Maia I, sector VIII, Gemunde, Maia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222227

TRANSPORTES CENTRAIS DE MERCADORIAS
DE BARQUEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 12 577/000208; identificação de pessoa colectiva
n.º 501770259; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
10/000208.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 2.º, que ficaram
com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ou denominação de Transportes
Centrais de Mercadorias de Barqueiros, L.da, e tem a sua sede na
Rua de Gonçalves Zarco, Edifício Zarco, 1129-B, 114, Leça da
Palmeira, concelho de Matosinhos.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes de mercadorias, em ser-
viço de alugueres e prestação de serviços, na administração de
transportes rodoviários de mercadorias de camiões alheios.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222243

V. A. G. IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4916/940907; identificação de pessoa colectiva n.º 503260746;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/991202.

Certifico que foi alterado o artigo 2.º (n.º 1), que fica com a
seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua do Viso, 65, sala 9, freguesia e con-
celho da Maia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222200

RUI FARIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 196/980731; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e
data da apresentação: 29/000203.
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Certifico que foi efectuada a deslocação da sede, cujo extrac-
to da inscrição é o seguinte:

Sede: Rua de Serafim Cruz, 743, Santa Maria de Avioso, Maia.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222197

PORTFIL � FIOS E FIBRAS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 49 717/920305; identificação de pessoa colectiva
n.º 502711345; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: of. 1 e 2/000207.

Certifico que Maria Margarida Ferreira Monteiro Sobral ces-
sou funções de gerente, em 17 de Dezembro de 1999, por renún-
cia, tendo sido alterado o artigo 5.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio, já nomeado
gerente, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a
sociedade.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

21 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222219

A. CARDOSO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 473/20000126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 59/20000126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Cardoso � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, com sede na Rua de Novais da Cunha,
217, freguesia de São Cosme, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no exercício da actividade de media-
ção imobiliária no sentido de conseguir interessado na compra ou
na venda de bens imóveis ou na constituição de quaisquer direi-
tos reais sobre os mesmos, bem como para o seu arrendamento
e trespasse, desenvolvendo para o efeito acções de promoção e
recolha de informações sobre os negócios pretendidos e sobre as
características dos respectivos imóveis. Prestação de serviços re-
lativos à obtenção de documentação conducente à concretização
de negócios visados e que não estejam atribuídos em exclusivo
a outras profissões.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4000 euros, que pertence ao sócio Albino Ilídio Neves Cardoso,
e outra de 1000 euros, que pertence à sócia Ana Maria Teixeira
dos Santos Cardoso.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta ao sócio Albino Ilídio Neves Cardoso, que desde já fica
nomeado gerente.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
pela intervenção do gerente nomeado.

3 � Em ampliação dos poderes normais, o gerente poderá:
a) Comprar, vender ou trocar veículos automóveis de e para a

sociedade;

b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais de e para a
sociedade, bem como alterar e rescindir os respectivos contratos.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900725

PROJECTOS E CONSTRUÇÕES L. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 472/20000126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 49/20000126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Projectos e Construções L. P. S.,
L.da

ARTIGO 2.º

A sua sede é na Rua do Dr. Joaquim Nogueira dos Santos, 522,
em Nogueira, Maia.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto imobiliária, construção para ven-
da. Gabinete de projectos, arquitectura e engenharia.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e encontra-se dividido em duas quotas iguais do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Lúcio Manuel Sousa Pereira da Silva e Sandra Cristina
Moreira Soares Silva.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remune-
rada ou não, conforme for deliberado, ficam afectas a um ou mais
gerentes a designar em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade basta a intervenção de um ge-

rente.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900733

CLÍNICA VETERINÁRIA DO DR. CARLOS PAULOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 471/20000126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 47/20000126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Clínica Veterinária do Dr. Carlos
Paulos, L.da, com sede na Travessa de 5 de Outubro, 4, da fregue-
sia de Gueifães, do concelho da Maia, com o número de identi-
ficação de pessoa colectiva P504611437.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucur-
sais, filiais ou outras formas de representação que os negócios
justifiquem.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de assistência clínica
e técnica veterinária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas de 2500 euros cada,
que pertencem uma a cada um dos sócios Carlos Humberto Pe-
reira de Magalhães Paulos e Maria Lúcia Pereira Ramos Paulos.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se, em todos os actos e contratos, com
a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, na
cessão a favor de estranhos, a sociedade, em primeiro lugar, e os
sócios não cedentes, em segundo lugar, terão sempre o direito de
preferência, o qual deverá ser exercido no prazo de 30 dias após
a comunicação, por escrito, do sócio cedente.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900741

FERNANDO DE OLIVEIRA MACHADO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 21 229/750424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500350965; inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
22 e 23/991105.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi feita a cessação de
funções de Fernando de Oliveira Machado e Maria Cândida Al-
ves da Silva, em 31 de Maio de 1999, por renúncia, e alterado o
pacto social quanto aos artigos 3.º e 6.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, e corresponde à soma de três quotas, sendo uma no
valor nominal de 630 000$, pertencente ao sócio António Manuel
da Silva Machado, outra no valor nominal de 300 000$, perten-
cente ao sócio Fernando Oliveira Machado, e a restante no valor
nominal de 120 000$, pertencente à sócia Maria Cândida Alves
da Silva.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, são confiadas unicamente ao
sócio António Manuel da Silva Machado, sendo suficiente a
sua assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

23 de Novembro de 1999. � O Ajudante, José António Teles
Rodrigues Dias. 11634057

IMOCLIFAFE � GESTÃO E INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 310/991227; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
20/991227.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Firma, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma IMOCLIFAFE � Gestão e Inves-
timentos Imobiliários, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e duração

1 � A sociedade, que durará por tempo indeterminado, tem a
sua sede na Travessa de Helena Vieira da Silva, 142, 2.º, direito,
Leça da Palmeira, Matosinhos.

2 � O conselho de administração poderá criar sucursais, agên-
cias, delegações ou escritórios de representação, no País ou no
estrangeiro, obtida que seja a autorização das entidades compe-
tentes, se for caso disso.

3 � Por deliberação do conselho de administração, sem neces-
sidade do consentimento da assembleia geral, pode a sede social
ser deslocada para outro local do mesmo concelho ou de outro
concelho limítrofe.

ARTIGO 3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto compra, venda e revenda de imó-
veis; administração de imóveis e gestão de operações legalmen-
te admitidas sobre imóveis.

CAPÍTULO II

Capital social e outros recursos financeiros

ARTIGO 4.º

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado, é de
50 400 euros, e está dividido em 50 400 acções no valor de 1 euro
cada uma.

2 � As acções serão nominativas, tituladas ou escriturais.
3 � As acções poderão revestir a forma escritural ou ser re-

presentadas por títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 ou 1000 acções.
4 � A conversão de acções e a divisão ou concentração de

títulos e a alteração do respectivo regime serão efectuados pela
sociedade, a requerimento e à custa do accionista.

ARTIGO 5.º

Aumento de capital

1 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento
do capital, uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, medi-
ante a subscrição de acções ordinárias, até ao limite máximo de
montante igual ao capital, e pelo prazo de cinco anos.

2 � Os accionistas gozarão de preferência na subscrição do
aumento de capital, na proporção detida por cada um.

3 � Se algum dos accionistas não quiser exercer esse direito,
defere-se a preferência aos demais na proporção das respectivas
posições de accionistas.

ARTIGO 6.º

Obrigações

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, tomada sob
proposta do conselho de administração, com o parecer favorável
do fiscal único, a sociedade poderá emitir, quer no mercado in-
terno, quer no mercado externo, obrigações e outros títulos de
dívida de natureza semelhante, que se encontrem legalmente au-
torizados.

2 � Os termos e condições de emissão, nomeadamente quan-
do se trate de obrigações convertíveis em acções ou a que se atri-
buam direitos especiais, serão fixados para cada caso pelo con-
selho de administração, com prévia autorização da assembleia
geral e com o voto de concordância do fiscal único.

ARTIGO 7.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade poderá, por deliberação do conselho de adminis-
tração, sem necessidade de autorização da assembleia geral, ad-
quirir acções e obrigações próprias e outros títulos de dívidas por
ela emitidos, dentro dos limites legais, podendo com elas fazer
quaisquer operações convenientes aos interesses sociais.
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ARTIGO 8.º

Acções preferenciais sem voto

A sociedade poderá, por deliberação da assembleia geral, emi-
tir acções preferenciais sem voto até ao montante representativo
de metade do capital social.

ARTIGO 9.º

Assinatua dos títulos

Os títulos definitivos ou provisórios representativos de acções
ou obrigações serão sempre assinados por dois administradores,
um dos quais deverá ser o presidente do conselho de administra-
ção, podendo as assinaturas ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 10.º

Amortização de acções

1 � A sociedade poderá amortizar as acções nos seguintes ca-
sos:

a) Por morte ou interdição do respectivo titular;
b) No caso de as acções terem sido penhoradas, arrestadas, ou,

por algum modo, envolvidas em outro procedimento judicial, que
não seja o de inventário, ou estiver para se proceder à sua arre-
matação ou venda judicial;

c) Quando, por divórcio ou separação de pessoas e bens de
qualquer accionista, as respectivas acções não lhe fiquem intei-
ramente a pertencer;

d) Quando qualquer sócio der em penhor as suas acções, ou por
qualquer forma as obrigar sem autorização da sociedade;

e) Por falência do respectivo titular.
2 � A amortização implicará o pagamento do valor das acções

determinado nos termos do artigo 1021.º do Código Civil no prazo
de 90 dias a contar do conhecimento pelo conselho de adminis-
tração do facto que determinou a amortização.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

Assembleia geral

1 � Têm direito a tomar parte na assembleia geral todos os ac-
cionistas que tenham as suas acções depositadas em instituição
bancária ou registadas na sociedade com a antecedência mínima
de 15 dias em relação à data da assembleia.

2 � A cada acção corresponde um voto.
3 � As acções próprias, enquanto na posse da sociedade, não

terão direito a voto nem contarão para o quórum.

ARTIGO 12.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presiden-
te e um secretário, eleitos pela assembleia geral.

2 � Compete ao presidente da mesa convocar e dirigir as reu-
niões da assembleia geral, assinar os termos de abertura e encer-
ramento dos livros e actas da assembleia geral e do conselho de
administração, bem como exercer as demais funções conferidas
pela lei, pela assembleia geral ou pelos estatutos.

3 � Ao secretário da mesa da assembleia geral incumbe, além
de coadjuvar o presidente, toda a escrituração e expediente rela-
tivos à assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Convocação da assembleia geral

1 � As convocações da assembleia geral devem ser feitas por
meio de anúncio publicado no Diário da República e em jornal
da localidade da sede social ou, na falta deste, num dos jornais
aí mais lidos ou por carta registada.

2 � Entre a publicação e a data da reunião da assembleia ge-
ral deve mediar, pelo menos, um mês, e entre a expedição da carta
registada e a data da reunião da assembleia geral deve mediar,
pelo menos, 21 dias.

ARTIGO 14.º

Periodicidade das assembleias gerais

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente uma vez por
ano, a fim de deliberar sobre o relatório de gestão e as contas
relativas ao exercício anterior, deliberar sobre a proposta de apli-
cação de resultados, proceder às eleições, quando a elas houver
lugar, proceder à apreciação geral da administração e fiscaliza-
ção da sociedade e deliberar sobre qualquer assunto para que haja
sido convocada.

2 � A assembleia geral reunirá, além do caso previsto no nú-
mero anterior, por iniciativa do presidente da mesa e sempre que
convocada a pedido do conselho de administração, do fiscal úni-
co ou de accionistas que representem, pelo menos, 5% do capi-
tal social.

ARTIGO 15.º

Local de reunião da assembleia geral

A assembleia geral reunirá, em princípio, na sede social, mas
o presidente da mesa poderá escolher outro local, dentro da co-
marca judicial onde se encontra a sede, desde que as instalações
desta não permitam a reunião em condições satisfatórias.

ARTIGO 16.º

Representação de accionistas

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar na assembleia
geral por qualquer das pessoas referidas no artigo 380.º do Có-
digo das Sociedades Comerciais, devidamente mandatada, medi-
ante carta dirigida ao presidente da mesa.

2 � Os accionistas que forem pessoas colectivas far-se-ão re-
presentar na assembleia geral por pessoa singular indicada em
carta dirigida ao presidente da mesa.

ARTIGO 17.º

Assuntos que podem ser objecto de deliberação

Salvo o disposto no artigo 54.º, na alínea c) do n.º 1 do artigo
376.º e no artigo 378.º do Código das Sociedades Comerciais, a
assembleia geral só poderá deliberar sobre os assuntos que tenham
sido expressamente referidos no aviso convocatório.´

ARTIGO 18.º

Quórum constitutivo

1 � A assembleia considera-se validamente constituída e em
condições de deliberar desde que a ela compareçam ou estejam
representados accionistas que detenham, pelo menos, acções cor-
respondentes a metade do capital social.

2 � Quando a assembleia não possa funcionar por falta de
suficiente representação do capital social, terá lugar uma hora
depois, seja qual for o capital representado.

3 � Exceptuam-se do disposto nos números anteriores os ca-
sos em que a lei ou os estatutos disponham de forma diferente.

ARTIGO 19.º

Quórum deliberativo

As deliberações serão tomadas por maioria absoluta de votos
dos accionistas presentes ou representados, salvo se outra maio-
ria for legal ou estatutariamente exigida.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 20.º

Composição

1 � A administração da sociedade é exercida por um conse-
lho de administração composto por três a sete membros eleitos
pela assembleia geral, dispensados de caução.
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2 � As pessoas colectivas podem ser eleitas para o conselho
de administração, devendo nomear uma pessoa singular para exer-
cer o cargo em nome próprio.

ARTIGO 21.º

Competência

Ao conselho de administração compete gerir as actividades
da sociedade, representá-la em juízo ou fora dele, activa ou
passivamente, bem como praticar todos os actos tendentes à re-
alização do objecto social, nos termos legalmente previstos,
ressalvadas as matérias que, legal ou estatutariamente, sejam
da competência ou estejam sujeitas a autorização da assembleia
geral.

ARTIGO 22.º

Presidente do conselho de administração

Ao presidente do conselho de administração competirá convo-
car as reuniões e dirigir os trabalhos, cabendo-lhe voto de quali-
dade.

ARTIGO 23.º

Reuniões e deliberações

1 � O conselho de administração reunirá obrigatoriamente uma
vez em cada mês e, além disso, sempre que seja convocado, com
a antecedência mínima de oito dias, pelo respectivo presidente,
por sua iniciativa ou a solicitação de dois administradores ou do
fiscal único.

2 � Para o conselho de administração poder deliberar é indis-
pensável que esteja presente ou representada a maioria dos seus
membros.

3 � As deliberações deverão ser tomadas por maioria dos vo-
tos dos administradores presentes ou representados, tendo o pre-
sidente voto de qualidade.

ARTIGO 24.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � O conselho de administração pode delegar em um ou mais
administradores parte dos seus poderes para a execução das suas
deliberações.

2 � O conselho de administração pode nomear mandatários
para a prática de determinados actos ou categoria de actos.

3 � A sociedade fica obrigada:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores;
b) Pelas assinaturas conjuntas de um administrador e de um

mandatário com poderes para o acto;
c) Pelas assinaturas de dois procuradores agindo dentro dos

poderes que lhes tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um administrador em quem tenham sido

delegados poderes por deliberação registada em acta do conselho
de administração;

e) Pela assinatura de um procurador com poderes para a práti-
ca de acto certo e determinado.

4 � É suficiente a assinatura de um só administrador ou de
um procurador com poderes bastantes para a prática dos se-
guintes actos:

a) Endosso de letras que hajam sido sacadas pela sociedade;
b) Endosso de cheques para depósito em contas bancárias aber-

tas em nome da sociedade.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 25.º

Eleição

A fiscalização da actividade social compete a um fiscal único,
que terá um suplente, devendo ambos ser revisores oficiais de
contas ou sociedades de revisores oficiais de contas eleitos pela
assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Exercícios sociais e contas

ARTIGO 26.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil, sendo as contas e o
balanço encerrados com referência a 31 de Dezembro.

ARTIGO 27.º

Lucros

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, deduzida a
percentagem que, respeitando os limites fixados por lei, for
deliberada para a constituição da reserva legal, terão a aplicação que
a assembleia geral determinar, sem que a mesma fique vinculada à
quota-parte da distribuição obrigatória dos lucros.

2 � O conselho de administração pode autorizar que, no de-
curso de um exercício, sejam feitos aos accionistas adiantamen-
tos sobre lucros, observadas que sejam as regras legais.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Duração dos mandatos

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e do fiscal único será de três anos, sen-
do permitida a reeleição por uma ou mais vezes.

2 � Não obstante os membros dos órgãos sociais serem elei-
tos por prazo certo, mantêm-se em funções até à sua efectiva
substituição.

ARTIGO 29.º

Foro competente

Para todas as questões emergentes do contrato social é exclu-
sivamente competente o foro da comarca da situação da sede da
sociedade.

ARTIGO 30.º

Dissolução

1 � Havendo dissolução, serão liquidatários os membros do
conselho de administração que ao tempo estiverem em exercício.

2 � Havendo escusa por parte de todos os liquidatários expres-
sa na assembleia geral que deliberar a dissolução, esta designará
uma comissão liquidatária e fixará um prazo para o efeito.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941753

EDUVIL � MATERIAL DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 608/910314; identificação de pessoa colectiva n.º 502519150;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 34-35/000127.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 30 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941770

CASA COMIGO � ENXOVAIS PARA NOIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1937/920306; identificação de pessoa colectiva n.º 502716037;
inscrição n.º 4; números e data da apresentação: 46/000127.
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Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da li-
quidação da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é
o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

16 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941788

ADITO � ARQUITECTURA E EQUIPAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 409/920702; identificação de pessoa colectiva n.º 502764430;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 34/000131.

Certifico que foi depositada acta donde consta a cessação de
funções da gerente Maria Cristina Carvalho e Costa, em 26 de
Novembro de 1999, por renúncia.

16 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06941800

STUDIOVAL � SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 470/20000126; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 46/20000126.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
fica a reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma STUDIOVAL � Serviços de In-
formática, L.da, e tem a sua sede à Rua de 25 de Abril, 430, loja
11, BM, Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, assim como poderão ser criadas su-
cursais, filiais ou outras formas de representação social.

2.º

O objecto social consiste na prestação de serviços de informá-
tica, formação profissional, venda de material informático e de
mobiliário de escritório, bem como centro de estudos na área
informática.

3.º

1 � O capital social, subscrito em dinheiro, é de 20 000 euros,
dividido em duas quotas iguais de 10 000 euros, pertencentes uma
a cada um dos sócios.

2 � Cada um dos sócios realizou nesta data 50% da sua en-
trada em dinheiro, devendo os restantes 50% serem realizados
também em dinheiro no prazo de dois anos a contar desta data.

4.º

Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de
capital até ao limite de 60 000 euros.

5.º

A cessão de quotas é livremente permitida entre os sócios e
seus descendentes, mas quando a favor de estranhos depende do
consentimento da sociedade.

§ único. A cessão, total ou parcial, a estranhos, bem como a
prevista no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades Co-
merciais, depende do consentimento da sociedade, dado por, pelo
menos, 60% do capital social, que ao consenti-la aceitará, tam-
bém, a necessária divisão se for esse o caso.

6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, incumbe a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, e a quem vier a ser nomeado em assembleia
geral.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos
será necessária a intervenção conjunta de dois gerentes.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais
como fianças, letras de favor, avales ou outros semelhantes.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Comprar, vender e permutar bens imóveis, ou móveis sujei-
tos a registo, designadamente veículos automóveis de e para a
sociedade e proceder aos registos necessários;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade e
rescindir ou alterar os respectivos contratos;

c) Confessar, desistir e acordar, em quaisquer termos, em juízo.

7.º

1 � A sociedade poderá deliberar, por maioria simples do ca-
pital social, amortizar a quota de um sócio, independentemente
do consentimento, nos casos seguintes:

a) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência
de divórcio;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a
providência cautelar, ou por qualquer forma sido adjudicada ou
vendida em consequência de processo judicial;

c) Se a quota for dada em garantia de alguma obrigação, sem
prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Nos casos legalmente previstos.
2 � A contrapartida da amortização será sempre e somente,

salvo disposição legal imperativa em contrário, a correspondente
ao valor nominal da quota amortizada, acrescido da respectiva
parte nos fundos de reserva e nos lucros apurados e não distri-
buídos, e será paga em 12 prestações anuais, a começar no prazo
de um ano sobre a sua fixação definitiva.

Está conforme.

14 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11900750

SANTARÉM
ABRANTES

FRANCISCO LOURENÇO & LOPES � TRANSPORTES
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1632/
000229; identificação de pessoa colectiva n.º P504890182; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 5/000229.

Contrato de sociedade

No dia 28 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, li-
cenciada Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, no-
tária deste Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Luís Paulo Faria Lopes, número de identificação fiscal
188618430, casado com Maria Manuela Salgueiro Santos Lopes
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Abrantes (São João), concelho de Abrantes, residente na Rua do
Brejo, sem número, lugar e freguesia de Alferrarede, concelho de
Abrantes;

2.º  Francisco António Lourenço José,  número de
identificação fiscal 151290334, casado com Edite Salgueiro
Santos Lourenço sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de Sardoal, residente na Rua
da Cidade de Partney, bloco G, 221, 5.º, B, freguesia de São
Vicente, concelho de Abrantes.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos res-
pectivos bilhetes de identidade n.os 10174226, de 14 de Novem-
bro de 1994, e 7864035, de 23 de Junho de 1999, emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa e Santarém.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
pacto social constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Francisco Lourenço & Lo-
pes � Transportes e Construções, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Partenay,
sem número, bloco G, 221, 5.º, B, freguesia de São Vicente, con-
celho e cidade de Abrantes.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
podendo ainda criar-se sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de propriedades, revenda dos adquiridos para esse fim,
aterros e desaterros, obras públicas, transportes rodoviários de
mercadorias de âmbito nacional e comércio a retalho de materi-
ais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
56 000 euros (equivalente a 11 226 992$) e corresponde à soma
de duas quotas iguais dos valores nominais de 28 000 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Luís Paulo Faria Lopes
e Francisco António Lourenço José.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente ao décuplo do
capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
vierem a ser designados 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 necessário a intervenção de dois gerentes, sendo obri-
gatória a assinatura do gerente Francisco António Lourenço José.

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 so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação 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 só-
cios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações cons-
tantes deste contrato, resultantes de normas contidas em precei-
tos legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da
sua vontade negocial.

Está conforme o originai.

3 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547258

SOLEGUMES � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
PLANTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1552/
981207; identificação de pessoa colectiva n.º 504300776; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/000214.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 2°, o qual passa a ter a seguinte redacção:

2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercializa-
ção de plantas e produtos hortícolas, ornamentais e florestais.
Projecto, instalação e manutenção de espaços verdes e respecti-
vos equipamentos acessórios. Importação e exportação. Realiza-
ção de projectos agrícolas, florestais e paisagísticos. Comerciali-
zação de produtos e equipamentos relacionados com a actividade.

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

25 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547134

ROBERT BOSCH TRAVÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1436/
960429; identificação de pessoa colectiva n.º 503631809; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 9/000217.

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

Facto: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 29 de Janeiro de 1999.
Prazo: desde 29 de Janeiro de 1999.
Gerente: Roger Tourneur, casado, residente em 10, Allée des

Cedres, 77330, Azoir La Férriere, França.

24 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547100

DEONEL FLORINDA NOGUEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 681/
850920; identificação de pessoa colectiva n.º 501554408; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/000216.

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

Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 4°, após aumento de capital de 9 000 000$,

realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios, sendo 5 400 000$



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 73 � 27 de Março de 2000 6882-(59)

do primeiro e 1 800 000$, de cada um dos restantes, o qual pas-
sa a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, em dinhei-
ro, é de 10 000 000$, e corresponde à soma das três seguintes
quotas: uma do valor nominal de 6 000 000$, pertencente ao sócio
Deonel Florinda Nogueira, e duas iguais do valor nominal cada
uma de 2 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios
António Luís Nogueira e Manuel Luís Nogueira.

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

25 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547150

PARQUE DOS TELHEIROS � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1631/
000224; identificação de pessoa colectiva n.º P504626043; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 11/000224.

Contrato de sociedade

No dia 20 de Janeiro de 2000, no Cartório Notarial de Abran-
tes, perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias
Chambel, respectiva notária interina, compareceram como outor-
gantes:

1.º Fernando Emília Ramos da Silva, natural da freguesia de
São Vicente, concelho de Abrantes, residente habitualmente nes-
sa mesma freguesia, no lugar de Chainça, casado, sob o regime
da comunhão geral, com Alexandrina Rosa de Jesus Roseiro,
número de identificação fiscal 111246520;

2.º Manuel Maria Lopes Passos, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, residente habitualmen-
te na Praceta do Chafariz, em Abrantes, casado, sob o regime da
comunhão geral, com Maria Cidália Marques Passos, número de
identificação fiscal 121198944.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por serem do meu co-
nhecimento pessoal.

Pelos outorgantes, foi declarado que pela presente escritura
celebram entre si um contrato de sociedade, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas,
adopta a firma Parque dos Telheiros � Actividades Hoteleiras,
L.da, e vai ter a sua sede no Parque Residencial Quinta dos Te-
lheiros, freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de restauração do tipo
tradicional, café, actividades desportivas e de ocupação de tem-
pos livres.

3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal cada uma de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Fernando Emília Ramos da Silva e Manuel Maria
Lopes Passos.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar.

5.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual ao quíntuplo do capital so-
cial.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,

desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura con-
junta de dois gerentes para obrigar a sociedade.

7.º

É permitida a amortização nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao res-

pectivo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judi-

cial sobre a quota.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a
convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada enviada aos sócios com, pelo menos, 20 dias de an-
tecedência.

Está conforme o originai.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547223

FORTUNATO & FORTUNATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 299/
680614; identificação de pessoa colectiva n.º 500958688; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das
apresentações: of. 2 e 3/000218.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1) Cessação de funções da gerente Regina da Conceição Pie-
dade Silva.

Data: 28 de Janeiro de 2000.
Causa: renúncia.
2) Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 10 000 euros, após aumento de 1 504 820$, realizado em

dinheiro e subscrito pelos sócios, sendo 852 892$ do primeiro e
651 928$ do segundo, com redenominação para euros, o qual passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos bens e valores constantes da escrita social, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 6000 euros, pertencente ao sócio Francisco Fortunato,
e outra do valor nominal de 4000 euros, pertencente ao sócio Luís
Manuel Vasco Fortunato.

Foi nomeado gerente o novo sócio, Luís Manuel Vasco Fortu-
nato.

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

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547177

DISTRIABRANTES � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1536/
981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504261835; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 6 e 7/000218.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Eleutério dos Santos
Duarte.

Data: 4 de Janeiro de 2000.
Causa: renúncia.
2.º Facto: nomeação de gerente.
Data da deliberação: 3 de Janeiro de 2000.
Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Christophe Eric José, casado, residente na Rua do Centro de

Saúde, 18, lote 3, 2.º, direito, Ourém.

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547193
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MARTINS & PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 569/
800715; identificação de pessoa colectiva n.º 501053220; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 1/000217.

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

1.º Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de um gerente para obri-
gar a sociedade.

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

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547169

FERNANDO & PAULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1266/
950509; identificação de pessoa colectiva n.º 503424897; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: of. 2 e 3/000222.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Paulo José Dinis Narciso.
Data: 9 de Maio de 1997.
Causa: renúncia.
2.º Facto: alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte

redacção:
3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro e nos bens e valores constantes da escrita social, é de 400 000$,
dividido em duas quotas iguais do valor nominal de 200 000$
cada, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fernando Maria
Fernandes e Domicília Dinis Narciso.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, já no-
meados gerentes, bastando a assinatura de um gerente para obri-
gar a sociedade.

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

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547240

CORTIÇAS GAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 883/
890918; identificação de pessoa colectiva n.º 502219890; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: of. 4 e 5/000221.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

1.º Cessação de funções de gerente de Ana Florinda.
Data: 30 de Janeiro de 1998.
Causa: renúncia.
2.º Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 15 000 000$, após aumento de 10 000 000$, realizado

em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios.
O artigo 3.º passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas do valor no-

minal de 7 500 000$ cada, pertencendo uma ao sócio Gilberto Al-
ves Fernandes Gaio e a Fernando José Pires Alfaiate.

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

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547231

CERVEJARIA, SNACK BAR O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 4/000218.

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

1.º Facto: alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 3.º
Capital: 20 000 000$, após aumento de 19 000 000$, realizado

em dinheiro e subscrito em partes iguais pelos sócios.
O artigo 3.º passa a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 10 000 000$ cada, pertencentes uma a cada
um dos sócios, Luís Manuel dos Santos Venâncio e Maria Fer-
nanda Leitoa Cabedal Venâncio.

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

29 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Na-
tália Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547185

APARÍCIO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1633/
000302; identificação de pessoa colectiva n.º P504730282; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 3/000302.

Sociedade

No dia 25 de Novembro de 1999, na Secretaria Notarial de
Tomar, perante mim, licenciado em Direito José Alberto Sá Mar-
ques de Carvalho, notário do 2.º Cartório, compareceram como
outorgantes:

1.º Dr. José Manuel das Neves Amaral, casado, natural da fre-
guesia de Sabóia, concelho de Odemira, residente na Rua de
Nossa Senhora da Conceição, 3-A, 1.º, esquerdo, Abrantes, que
outorga na qualidade de procurador de Adelino da Conceição
Aparício, natural da freguesia do Souto, concelho de Abrantes,
residente em Fontes de Baixo, freguesia de Fontes, dito conce-
lho de Abrantes, casado sob o regime da comunhão de adquiri-
dos com a segunda outorgante, contribuinte fiscal n.º 101154526,
no uso dos poderes que lhe foram conferidos na procuração ou-
torgada em 20 de Julho findo;

2.º Maria da Silva Pedro Aparício, natural da dita freguesia do
Souto, com seu marido convivente, contribuinte fiscal
n.º 138148449;

3.º Sara da Conceição Pedro Aparício, solteira, maior, natural
da dita freguesia de Souto, residente na mesma morada, contri-
buinte fiscal n.º 219354782.

Verifiquei a identidade do primeiro outorgante por conhecimen-
to pessoal e a dos restantes em face dos seus bilhetes de identi-
dade, respectivamente, n.os 11395961 e 7087010, emitidos em
22 de Janeiro de 1997 e 25 de Março de 1994 pelos Serviços de
Identificação de Santarém e Lisboa.

E pelos outorgantes, nas suas indicadas qualidades, foi dito
que entre o representado do primeiro, a segunda, a filha menor
destes, Dora Isabel Pedro Aparício, natural da dita freguesia
do Souto e com eles residente, da qual, para o efeito, são
representantes legais, e a terceira outorgante constituem uma
sociedade comercial por quotas com a firma Aparício & Filhas,
L.da, com sede em Fontes de Baixo, freguesia de Fontes,
concelho de Abrantes.

Assim o disseram e outorgaram.
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Documento complementar elaborado nos termos do artigo 64.º, n.º 2,
do Código do Notariado.

CLÁUSULA 1.A

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas,
adopta a firma Aparício & Filhas, L.da, e vai ter a sua sede na
Rua das Fontes de Baixo, freguesia de Fontes, concelho de Abran-
tes.

§ único. A sociedade, mediante simples deliberação da assem-
bleia geral, poderá deslocar livremente a sede social, dentro do
concelho de Abrantes ou concelhos limítrofes, e, bem assim,
criar sucursais, filiais, ou outras formas locais de representação,
no território nacional.

CLÁUSULA 2.A

O seu objecto é a compra e venda, importação e exportação de
materiais e equipamentos destinados à construção civil.

CLÁUSULA 3.A

O capital social é de 5000 euros, está integralmente subscrito
e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de quatro quotas
iguais, do valor nominal de 1250 euros cada uma, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

CLÁUSULA 4.A

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

CLÁUSULA 5.A

A cessão de quotas a terceiros carece do consentimento da
sociedade, e, quando onerosa, é atribuído o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, à sociedade, e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

CLÁUSULA 6.A

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os só-
cios, dotados de capacidade de exercício de direitos, que desde
já são nomeados gerentes, com efeitos a partir do momento em
que, não a tendo, adquiram a referida capacidade de exercício, e
enquanto a mantiverem.

CLÁUSULA 7.A

Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de Adelino
da Conceição Aparício, ou, em alternativa, de dois dos outros
gerentes, bastando a assinatura de qualquer um deles, para actos
de mero expediente.

CLÁUSULA 8.A

A sociedade poderá adquirir e alienar participações no capital
de outras sociedades, qualquer que seja o seu objecto, por sim-
ples acto da gerência, tratando-se de participações como sócio de
responsabilidade limitada, ou mediante prévia deliberação da as-
sembleia geral, se a responsabilidade for ilimitada.

CLÁUSULA 9.A

A distribuição de lucros do exercício dependerá de deliberação
unânime, tomada em assembleia geral.

Está conforme o originai.

3 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10547266

ALCANENA

MAROUÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Alcanena. Matrícula n.º 159/
181072; identificação de pessoa colectiva n.º 500173125; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 43; número e data da apresentação: 2/
980706.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi rectificada a no-
meação dos órgãos sociais para o quadriénio de 1998-2001, nos
termos seguintes:

Conselho de administração: presidente, Maria Silvina Rosário
Vardasca; vogais: Maria Teresa Ramos Batista Nazário Marouço
e Carlos Manuel Vardasca Marouço.

Está conforme o original.

28 de Janeiro de 2000. � A Conservadora, Diná César de
Bastos. 09231242

CORUCHE

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DA VIALONGA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Coruche. Matrícula n.º 949/
000117; identificação de pessoa colectiva n.º 500263965; número
e data da apresentação: 1/170100.

Certifico que pela inscrição n.º 2 foi alterado parcialmente o
pacto social quanto ao artigo 4.º dos estatutos, onde se passa a
dizer:

ARTIGO 4.º

A sede da sociedade é na Herdade dos Fidalgos, Biscainho,
Coruche.

O texto completo, na sua redacção actualizada, ficou deposi-
tado na pasta respectiva.

3 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Inácio Pau-
lino. 08883904

OURÉM

NEWORD � PUBLICIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Louçãs, Nossa Senhora da Piedade, Ourém

Conservatória do Registo Comercial de Ourém. Matrícula n.º 1541;
identificação de pessoa colectiva n.º 504032208; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 1/980102.

Certifico que Hélder António Frazão dos Reis Ferreira, soltei-
ro, maior, e residente em Louçãs, Nossa Senhora da Piedade,
Ourém, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação NEWORD � Publi-
cidade, Unipessoal, L.da,

2 � A sociedade tem a sua sede nas Louçãs, freguesia de
Nossa Senhora da Piedade, concelho de Ourém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de publi-
cidade e marketing, artes gráficas e serigrafias, produção de
sinalética, formação profissional, comércio, importação, exporta-
ção e representação de vestuários, software, máquinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 2 000 000$, representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio Hélder Antó-
nio Frazão dos Reis Ferreira.

2 � O capital encontra-se realizado em dinheiro.

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 ge-
rente.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as
respectivas procurações.

Conferido, está conforme.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alice
Vieira de Oliveira Sousa. 09617760
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SANTARÉM

ALMUDE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1961/
880905; identificação de pessoa colectiva n.º 502029650.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158904

AROTEJO � PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2459/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502678232.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158912

AROTEJO � PRODUTOS PARA AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2459/
920110; identificação de pessoa colectiva n.º 502678232.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158939

SCALMOTOS VENDA E ASSISTÊNCIA
DE MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3232/
961226; identificação de pessoa colectiva n.º 503790958.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158920

PLURICANAL SANTARÉM � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3116/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503607320; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 6/
000214.

Certifico que por carta renunciaram aos cargos do conselho fis-
cal da sociedade em epígrafe A. Paredes, A. Santos e Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Maria Margarida da
Silva Duarte Gerald Oliveira Moreira de Campos e André Vaz de
Carvalho Gomes, revisor oficial de contas.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158793

PLURICANAL SANTARÉM � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3116/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503607320; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 7/000214.

Certifico que foram nomeados, por acta de 30 de Março de
1999, os seguintes membros do conselho fiscal:

Presidente: Oliveira, Reis e Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Fernando

Marques Oliveira; vogal: João António Martins de Sousa e
Moura; vogal suplente: José Vieira dos Reis, revisor oficial de
contas, todos casados.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158807

LUSICAL � COMPANHIA LUSITANA DE CAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2385/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502146370; inscrição
n.º 18; número e data da apresentação: 2/000210.

Certifico que foram nomeados, por acta de 30 de Março de
1999, os seguintes órgãos sociais para o triénio de 1999-2001:

Conselho de administração: presidente, Philippe Edouard Louis
Rene Mercier, casado; vogais: Nelson Fernand�Alvares de Castro
e Sousa Montes, casado, e António José Veiga Gaspar Cabral, ca-
sado.

Conselho fiscal: presidente, Jean François Breton, casado, Luís
Jacinto Pereira, casado, José Fernando Trindade Martinez, casado,
revisor oficial de contas; suplente, Álvaro Falcão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Sér-
gio Paulo Esteves de Poças Falcão, revisor oficial de contas.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159200

B & C � FINANCEIRA PORTUGUESA � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2545/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502228431; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 3/000210.

Certifico que foram nomeados, por acta de 28 de Março de
1999, os seguintes órgãos sociais:

Conselho de administração: presidente, Pierre Cotte; vogais:
Maurice Emile Boval, Emile Balthazar, Sylvie Cotte e Carlos Pi-
res Lobato.

Conselho fiscal: presidente, Philippe Edouard Louis Rene
Mercier; vogais: Ana Catarina Vieira, solteira, maior, Jean
François Breton, casado, José Fernando Trindade Martinez,
casado, revisor oficial de contas; suplente, Paulo Roberto de
Sousa Mathias Lima, casado, revisor oficial de contas.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159196

LUSICAL COMERCIAL � COMÉRCIO DE CAL
E SEUS DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3169/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503678589; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/000210.

Certifico que foram nomeados, por acta de 30 de Março de
1999, os seguintes órgãos sociais para o triénio de 1999-2001:

Conselho de administração: presidente, Philippe Edouard Louis
Rene Mercier, casado; vogais: Nelson Fernand�Alvares de Castro
e Sousa Montes, casado, e António José Veiga Gaspar Cabral, ca-
sado.

Conselho fiscal: presidente, Jean François Breton, casado, Luís
Jacinto Pereira, casado, Nelson Moínhos & Paulo Lima, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Paulo
Roberto Mathias de Souza Lima, revisor oficial de contas;
suplente, Álvaro Falcão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Sérgio Paulo Esteves de
Poças Falcão, revisor oficial de contas.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159218

RIBATAGUS � COMÉRCIO DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3754/000203; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 3/000203.
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Certifico que foram nomeados, por acta de 3 de Fevereiro de
2000, os seguintes gerentes para o triénio de 2000-2002:

António Fernando Ruivo Ribeiro, José do Carmo Braamcamp
Lobo de Vasconcelos e Joachim Michalski.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159226

NUNES & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3044/
950920; identificação de pessoa colectiva n.º 503490962.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159234

IMORRIBA � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2884/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503224294.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159242

SUSARTE MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3048/
980926; identificação de pessoa colectiva n.º 503490938.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159013

COSTA, SANTOS & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 779/
731203; identificação de pessoa colectiva n.º 500079137.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158815

BATISTA, ROCHA, ROMÃO & FLOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1445/
980723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158823

VASSALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 604/
681202; identificação de pessoa colectiva n.º 500507031.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158831

TECNIDRENO � DRENAGENS E IMPERMEABILIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2516/
920424; identificação de pessoa colectiva n.º 502752360.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158840

JORGE TRINDADE JORGE, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2319/
910304; identificação de pessoa colectiva n.º 502511095.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158858

ALEXANDRE MATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1786/
861008; identificação de pessoa colectiva n.º 501723358.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158866

PAULO SOUSA DIAS & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3022/
950720; identificação de pessoa colectiva n.º 503464201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158874

SANTOS CORDEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3227/
961211; identificação de pessoa colectiva n.º 503790923.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158882

FERGIBEL � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES
DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3759/000208; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 3/000208.

Certifico que, por escritura de 13 de Janeiro de 2000, lavrada
a fl. 14 do livro n.º 62-F do Cartório Notarial de Rio Maior, entre
Fernando Manuel Frazão Pereira, divorciado, Anabela Bento Dias,
divorciada, e Gisela Marta Agostinho Pereira, solteira, maior, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma FERGIBEL � Comércio e Repre-
sentações de Móveis, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Barreirinhas, freguesia de Alcanede, concelho de Santarém.
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§ único. A gerência fica desde já autorizada a deslocar livre-
mente a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe e bem assim criar sucursais, filiais, agências ou outras
formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de móveis,
artigos de decoração e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 euros e corresponde à soma das seguintes quotas:
uma quota no valor nominal de 6000 euros pertencente ao sócio
Fernando Manuel Frazão Pereira, uma quota no valor nominal de
3000 euros pertencente à sócia Anabela Bento Dias, e uma quota
no valor nominal de 1000 euros pertencente à sócia Gisela Marta
Agostinho Pereira.

ARTIGO 4.º

A administração e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral,
pertence aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando
desde já nomeado gerente o sócio Fernando Manuel Frazão
Pereira.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou es-
tranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 7.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 pre-
ferência.

ARTIGO 8.º

A sociedade não se dissolve por morte, interdição ou falência
de qualquer sócio e continua com os sobrevivos ou capazes e com
os herdeiros do falecido, representados pelo cabeça-de-casal, no
caso de a herança permanecer indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, pelo valor que
resultar do último balanço, nos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Quando a quota for arrolada, penhorada, arrestada, apreen-

dida ou por qualquer outra forma sujeita a apreensão ou venda
judicial;

c) Por interdição ou inabilitação do sócio;
d) Quando por divórcio, separação de pessoas e bens ou sepa-

ração de bens, de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a
pertencer ao sócio titular.

ARTIGO 10.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
careça, e igualmente poderão ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital, até ao décuplo do capital social, desde
que aprovados e deliberados em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158718

JOSÉ ANTUNES DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1223/
800212; identificação de pessoa colectiva n.º 500942870.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes aos anos de 1997 e 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158971

REPSANT � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2399/
910730; identificação de pessoa colectiva n.º 500597950.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158980

FINANTEJO � SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL DO RIBATEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2560/
920717; identificação de pessoa colectiva n.º 502820225.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158998

TÁXIS A. JOÃO & COLAÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3760/
000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000209.

Certifico que, por escritura de 4 de Fevereiro de 2000, lavrada
a fl. 98 do livro n.º 80-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém,
entre António Custódio João e esposa, Maria Lídia Mendonça
Beirante Colaço João, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis A. João & Colaço, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Florbela Espanca, 34, Alto do Bexiga, fre-
guesia de Salvador, concelho de Santarém.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes de passageiros em ve-
ículos ligeiros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
3000 euros, uma de cada um dos sócios.

§ 1.º Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

§ 2.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, nos termos e condições a estabelecer em
assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em as-
sembleia geral.

§ 1.º Fica desde já nomeado gerente o sócio António Custódio
João.

§ 2.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, com a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 5.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em seguida terão direito de pre-
ferência.
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ARTIGO 6.º

Os lucros apurados em cada exercício, depois de deduzida a
parte destinada à reserva legal, serão aplicados conforme o que
for deliberado pela assembleia geral que aprovar o respectivo
balanço, a qual poderá aplicá-los no todo ou em parte à
constituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-los a
outras aplicações de interesse da sociedade não distribuindo
lucros.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158343

TRANSPORTES SÃO VASCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3761/
000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000209.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2000, lavrada
a fl. 89 do livro n.º 63-F do Cartório Notarial de Rio Maior, entre
Amadeu Ferreira Montês, casado com Maria Natália Carreira Du-
arte Montês na comunhão de adquiridos, e Nuno Filipe Duarte
Montez, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes São Vasco, L.da, e tem
a sua sede em Casais de São Vasco, no lugar de Albergaria, fre-
guesia de Abitureiras, concelho de Santarém.

§ único. A sociedade poderá, mediante simples deliberação da
gerência, deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para outro
concelho limítrofe, bem como criar sucursais, agências,
delegações ou outras formas de representação social no território
nacional ou no estrangeiro

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de merca-
dorias e aluguer de máquinas agrícolas e industriais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 25 000 euros pertencentes cada uma a cada um dos sócios
Amadeu Ferreira Montês e Nuno Filipe Duarte Montez.

ARTIGO 4.º

A administração e a representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence aos gerentes nomeados em assembleia geral, ficando desde
já nomeados gerentes ambos os sócios Amadeu Ferreira Montês
e Nuno Filipe Duarte Montez.

ARTIGO 5.º

Para obrigar validamente a sociedade é necessária a assinatura
de um gerente que tenha a capacidade profissional reconhecida
Direcção-Geral dos Transportes Terrestres.

§ único. Em ampliação de poderes de gerência, os gerentes po-
derão:

a) Comprar, trocar e vender automóveis;
b) Comprar, trocar e vender imóveis;
c) Tomar de arrendamento ou de trespasse qualquer estabele-

cimento comercial ou industrial;
d) Adquirir, onerar ou alienar participações noutras sociedades,

mesmo com objecto social diferente do seu;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo e bem assim subs-

crever e desistir de queixas-crime.

ARTIGO 6.º

É livremente permitida a divisão e cessão, total ou parcial, de
quotas entre sócios ou destes a favor dos seus descendentes ou

da própria sociedade, não carecendo do consentimento da
sociedade.

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica sujeita ao
direito de preferência da sociedade, em primeiro lugar, e dos só-
cios não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por arresto, arrolamento, penhora, apreensão ou venda judi-

cial da quota;
d) Por falecimento do sócio titular, se os herdeiros, no prazo

de 30 dias após o falecimento, não nomearem o seu representante
na sociedade;

e) Quando o sócio atentar contra os interesses da sociedade,
impedir o seu normal funcionamento ou violar gravemente o
pacto social.

§ único. A amortização deverá ser deliberada no prazo máximo
de 90 dias a contar da data em que a gerência tiver conhecimento
do facto que a justifique.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de que
ela carecer, sendo deliberado em assembleia geral quais as con-
dições, nomeadamente, de juro e prazo de reembolso.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital nos termos a estabelecer em assembleia geral até ao décuplo
do capital social.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158351

URBEV � URBANIZAÇÕES BATISTA,
ESTEVES & VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matr-
ícula n.º 3762/000210; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 7/000210.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 65 do livro n.º 37-F do Cartório Notarial de Santarém, entre
José Manuel Gaspar Esteves, casado com Maria Fernanda Gomes
Grancho na comunhão de adquiridos, Artur Gaspar Esteves, ca-
sado com Maria Filomena de Matos Fernandes Esteves na comu-
nhão de adquiridos, José Domingos da Fonseca Batista, casado
com Maria do Céu Gonçalves Dias na comunhão de adquiridos,
e José Fernando Vieira dos Santos, casado com Maria de Lurdes
Gomes Narciso na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma URBEV � Urbanizações Batista,
Esteves & Vieira, L.da, e tem a sua sede na Rua de 31 de Janeiro,
6, 1.º, esquerdo, freguesia de Salvador, cidade e concelho de San-
tarém.

2.º

A sociedade tem por objecto compra, venda e administração de
prédios rústicos e urbanos, sua revenda ou arrendamento, urba-
nização de terrenos para construção, aquisição de direitos sobre
bens móveis e imóveis e construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7000 euros, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1750 euros, uma de cada um dos sócios.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do capital social.
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5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos e condições a estabelecer em assembleia
geral.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em as-
sembleia geral.

§ 1.º Ficam desde já nomeados gerentes os sócios José Manuel
Gaspar Esteves, Artur Gaspar Esteves, José Domingos da Fonseca
Baptista e José Fernando Vieira dos Santos.

§ 2.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, sejam de que natureza forem, é necessário a assinatura de
três gerentes.

§ 3.º Para actos de mero expediente basta a assinatura de um
só gerente.

§ 4.º É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de
favor, fianças, avales, e outros semelhantes.

7.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, esta em primeiro
lugar e os sócios não cedentes em seguida terão direito de pre-
ferência.

8.º

A sociedade poderá amortizar a quota a qualquer dos sócios,
quando esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando
for incluída em massa falida ou insolvente, ou quando, fora dos
casos previstos na lei, for cedida sem o consentimento da
sociedade.

9.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas ou em outras sociedades, inclusive como sócia
de responsabilidade ilimitada.

10.º

As assembleias gerais, salvo prazos e formalidades especiais,
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 15 dias.

§ único. A assembleia geral só pode deliberar com a unanimi-
dade dos votos dos sócios.

11.º

Os lucros do exercício terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral, podendo ou não haver lugar à sua distribuição.

12.º

As normas dispositivas da lei poderão ser derrogadas por deli-
beração dos sócios.

13.º

 Em assembleia geral podem os sócios fazer-se representar por
terceiro, além do cônjuge, ascendentes ou descendentes.

14.º

A sociedade assume a compra do prédio rústico sito em Várzea,
freguesia de Belver, concelho de Gavião, inscrito na matriz sob
o artigo 65 da secção X, pelo preço de 370 000$, e demais des-
pesas inerentes, tal como sisa, escritura, registo de aquisição e de-
mais despesas, mesmo antes do registo definitivo da sociedade,
nos termos do artigo 19.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158360

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MARTINS ANJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3764/
000215; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000215.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2000, lavrada
a fl. 95 do livro n.º 204-D do 2.º Cartório Notarial de Santarém,

entre António Martins Anjo e esposa, Luísa Maria Bento Joanaz
Martins, casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Sociedade de Constru-
ções Martins Anjo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Tia Francisca
Parteira Mosteiros 2025, Alcanede, freguesia de Alcanede, con-
celho de Santarém.

3 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser criadas, em território nacional ou
estrangeiro, agências, sucursais, delegações ou quaisquer outras
formas locais de representação da sociedade.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e engenharia civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
13 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 9 000 000$, pertencente ao sócio António Martins
Anjo, e uma no valor nominal de 4 000 000$, pertencente à sócia
Luísa Maria Bento Joanaz Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, em assembleia geral, será exercida por pes-
soas, sócias ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência tem poderes para praticar todos os actos que

forem necessários à execução do objecto social e nomeadamente
para:

g) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, incluindo
veículos automóveis, ou imóveis;

h) Subscrever ou adquirir, alienar ou onerar, participações nou-
tras sociedades;

i) Contrair empréstimos ou realizar quaisquer outras operações
de crédito, activos ou passivos;

j) Tomar e dar de locação quaisquer bens móveis ou imóveis;
k) Constituir mandatários ou procuradores da sociedade para a

prática de determinados actos ou categorias de actos, definindo
a extensão dos respectivos mandatos;

l) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e pas-
sivamente, com poderes para confessar, desistir e transigir, bem
como comprometer-se em árbitros.

ARTIGO 5.º

Por deliberação da gerência, poderá a sociedade participar em
sociedades com objecto diferente dos seu, em sociedades regula-
das por leis especiais, em agrupamentos complementares de
empresas ou consórcios.

ARTIGO 6.º

1 � Por deliberação da assembleia geral, tomada por unanimi-
dade, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao quíntuplo do capital social, ficando obrigados a
essa prestação todos os sócios, na proporção das suas quotas.

2 � A deliberação prevista no número anterior fixará o mon-
tante tornado exigível e o prazo das prestações.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios ou entre estes e a so-
ciedade é livre.

2 � A cessão de quotas a não sócios depende do prévio con-
sentimento da sociedade, prestado pela assembleia geral, tendo
ainda, nas cessões onerosas, preferência na sua aquisição, suces-
sivamente, os sócios e a sociedade.

3 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá avisar os
outros sócios e a sociedade por carta registada, nela devendo in-
dicar o nome do cessionário, preço e condições da cessão.

4 � Os sócios e a sociedade terão o prazo único de 30 dias,
aqueles para exercerem em primeira linha o seu direito de pre-
ferência, e esta para prestar o seu consentimento à pretendida
cessão.
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5 � Caso os sócios renunciem ao exercício do direito de pre-
ferência, a sociedade, a partir da data em que for notificada
daquela renúncia, terá o prazo de oito dias para exercer o seu
direito de preferência, findo o qual o cedente poderá fazer a
cessão pelo preço e condições definidas à pessoa indicada.

ARTIGO 8.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio,
a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os
herdeiros do falecido, o interdito ou inabilitado legalmente repre-
sentado, devendo aqueles nomear um de entre si que a todos re-
presente enquanto a quota de mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer dos só-
cios nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se o sócio que a possuir for julgado falido ou insolvente;
c) Quando a quota for penhorada, arrolada ou sujeita a qualquer

outra providência cautelar e o sócio, por meio de caução, não ob-
tiver o levantamento do respectivo ónus, no prazo máximo de
30 dias, requerendo-o logo que a sociedade o exija;

d) Se o sócio, culposa e deliberadamente, prejudicar os inte-
resses da sociedade;

e) Se o sócio ceder a sua quota sem consentimento da
sociedade sendo este devido.

2 � O valor da quota, para efeitos de amortização, será o que
resultar do último balanço aprovado, salvo se a lei imperativa-
mente dispuser de outro modo.

3 � A quota amortizada figurará no balanço da sociedade como
tal e, posteriormente, por deliberação dos sócios, poderão ser cri-
adas uma ou várias quotas a ser alienadas a um ou alguns sócios
ou a terceiros.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158386

ALMUDE � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1961/
880905; identificação de pessoa colectiva n.º 502029650.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158890

TERMOGRUA � FABRICANTE DE MÁQUINAS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2988/
950328; identificação de pessoa colectiva n.º 503388920.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159048

LUSICAL � COMPANHIA LUSITANA DE CAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2385/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502146370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1996.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159056

NVA � IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3456/
980401; identificação de pessoa colectiva n.º 504132237.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158947

ALIMENRÁPIDA � SERVIÇOS HOTELEIROS
E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3406/
971231; identificação de pessoa colectiva n.º 504054236.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158955

MANUEL DA PIEDADE BAPTISTA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1522/
830110; identificação de pessoa colectiva n.º 501352392.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159030

LOUROGEST, SOCIEDADE DE GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2468/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502686227.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159021

MOITAMÓVEIS � INDÚSTRIA E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2467/
920124; identificação de pessoa colectiva n.º 502686243.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159005

MANUEL DOS SANTOS MARTINS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3745/991231; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 1/991231.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 93 do livro n.º 67-A do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, entre Manuel dos Santos
Martins, casado com Maria Emília Reis da Silva Lucas na comu-
nhão de adquiridos, e Nelson Manuel Lucas Martins, solteiro,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Manuel dos Santos Martins &
Filho, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. António Maria
Galhordas, sem número, lugar e freguesia de Amiais de Baixo,
concelho de Santarém.
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2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, de-
legações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e comércio a retalho e
por grosso de caixilharia de alumínio.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 5000 euros cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Manuel dos Santos Martins
e Nelson Manuel Lucas Martins.

ARTIGO 4.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,
quando esta deles carecer, nas condições de retribuição e
reembolso que forem acordadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras soci-
edades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e registo
da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede so-
cial e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, designadamente
veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e tomar de
arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins sociais,
mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade to-
dos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações cons-
tantes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos
legais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua
vontade negocial.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124899

MONTEIRO LOPES & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3741/
991221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/991221.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 8 do livro n.º 39 do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal; entre Maria Manuela Monteiro
Lopes, solteira, maior, e Victor da Silva Martins, divorciado, foi

constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Monteiro Lopes & Martins,
L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro,
28 e 30, freguesia de Marvila, do concelho de Santarém.

3 � Por simples deliberação da gerência, a rede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, de-
legações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
e acessórios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 1 004 510$, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 502 255$ cada, pertencente uma a cada
um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital social inicial.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria
Manuela Monteiro Lopes, desde já nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar é suficiente a assinatura da gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 7.º

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

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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis, ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124864

SANTA MARGARIDA � JARDIM INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1747/
860428; identificação de pessoa colectiva n.º 501666664; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrições n.os 12 e 13; números e
data das apresentações: 4/6/7/000105.

Certifico que, por escritura de 6 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 33 do livro n.º 204-A do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
renunciou à gerência Ana Maria Tavares Branquinho dos Santos
Pereira Batista, foi nomeado gerente José Manuel Lopes Marques,
casado, e foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
ao artigo 3.º, que ficou com a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 450 000$, inteiramente realizado em di-
nheiro e outros valores constantes da escrita, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 225 000$, uma de cada um dos
sócios.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fi-
cou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125305

DUARTE & GUILHERME � TRANSPORTES
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3675/
990412; identificação de pessoa colectiva n.º 504560891; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 1/2/991227.

Certifico que por acta foi nomeado gerente Américo Barata
Gonçalves, casado e por escritura de 16 de Dezembro de 1999,
lavrada a fl. 106 do livro n.º 36-F do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, não remunerada, será eleita em as-
sembleia geral, bastando a assinatura de um gerente para obrigar
validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos, sejam
de que natureza forem.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125224

TRANSGIF � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3696/
990902; identificação de pessoa colectiva n.º 504625519; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 5/991223.

Certifico que, por escritura de 24 de Novembro de 1999, lavra-
da a fl. 28 do livro n.º 48-D do Cartório Notarial de Alcanena, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao artigo 4.º,
que ficou com a seguinte redacção:

4.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, será exercida pelos gerentes nomeados em
assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios e Mó-
nica Paula Inácio Franco.

3 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes,
sendo sempre necessária a intervenção da gerente Mónica Paula
Inácio Franco, que possui capacidade profissional.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125216

PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 274/
510609; identificação de pessoa colectiva n.º 500506868; inscrição
n.º 9; número e data da apresentação: 3/000121.

Certifico que, por escritura de 4 de Novembro de 1999, lavrada
a fl. 25 v.º do livro n.º 312-A do 2.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 4.º, 7.º e 8.º, que ficaram com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos valores do activo constantes da escrita, é de 20 000 000$

e corresponde à soma das quotas dos sócios que são as seguintes:
Jorge Manuel Alves Tomé e Speyland Investiments, Ltd.,
8 000 000$ cada, e Manuel Ribeiro Tomé e Adélia Celeste Alves
Tomé, 2 000 000$ cada.

ARTIGO 7.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos só-
cios Manuel Ribeiro Tomé, Adélia Celeste Alves Tomé e Jorge
Manuel Alves Tomé e ainda do não sócio Custódio Alves Tomé,
divorciado, residente na Rua do Parisal, 29, Jardim de Baixo, na
cidade de Santarém.

ARTIGO 8.º

Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, mas para os actos de mero expediente é suficiente a as-
sinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125569

LUÍS PIMENTA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3763/
000211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000211.

Certifico que, por escritura de 4 de Fevereiro de 2000, lavrada
a fl. 13 v.º do livro n.º 518-D do Cartório Notarial de Almeirim,
por Luís José Figueiredo Pimenta, casado com Maria Teresa de
Oliveira Figueiredo Pimenta na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Luís Pimenta � Sociedade
Unipessoal, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Lopes, 38, fre-
guesia de Alcanhões, concelho de Santarém.

2 � A gerência poderá criar ou extinguir agências, estabeleci-
mentos, delegações ou outras formas de representação que julgue
conveniente.

3.º

A sociedade tem por objecto a actividade industrial de cons-
trução civil � demolição, construção, reparação e reconstrução
de edifícios. Compra e venda de terrenos destinados à construção
e venda dos adquiridos com ou sem loteamento.

4.º

O capital social é de 2 500 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a uma quota de igual valor que pertence
ao sócio Luís José Figueiredo Pimenta.

5.º

1 � O sócio está autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que sirvam a prossecução do objecto da
mesma.

2 � Poderão ser feitos pelo sócio os suprimentos de que a so-
ciedade careça, nos termos e condições a estabelecer nos respec-
tivos contratos de suprimento.

3 � O sócio pode deliberar que lhe sejam exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global de 5 000 000$.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, pertence ao único sócio, que desde
já fica nomeado gerente.

7.º

Para validamente vincular a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura do seu gerente.
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8.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação do sócio.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158378

GIC � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2288/
910101; identificação de pessoa colectiva n.º 502471085; inscrição
n.º 17; número e data da apresentação: 1/000114.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 94 do livro n.º 181-I do 16.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 27 000 000$, integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde a uma quota de 16 200 000$
pertencente ao sócio João Nuno Sá Pessoa Nunes Rodrigues e
duas quotas iguais, de 5 400 000$, pertencentes uma a cada um
dos sócios, Diamantino Rodrigues Cardoso e António João
Andrade Carvalho.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158750

MONTEIRO & LAPA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2697/
930413; identificação de pessoa colectiva n.º 502977841; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 1/000211.

Certifico que, por escritura de 11 de Novembro de 1998, lavra-
da a fl. 79 do livro n.º 198-B do 2.º Cartório Notarial de Santa-
rém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos
artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de 380 000$
pertença do sócio António Rocha da Fonseca Lapa e outra de
20 000$ pertença do sócio Carminda de Jesus Rocha.

5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, basta a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158785

PATRÍCIA, MENDES & REIS � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3393/
971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504007831; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 2/000217.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 1999, la-
vrada a fl. 35 do livro n.º 37-F do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, foi aumentado o capital social e alterado o contrato

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e
noutros valores constantes da escrita, é de 10 000 000$,
correspondente a quatro quotas: duas de 250 000$ cada, uma
de cada uma das sócias Ana Patrícia Reis Susano e Sónia
Isabel Reis Susano, outra de 7 000 000$ da sócia Alzira
Mendes dos Reis e outra de 2 500 000$ do sócio Manuel
Francisco Mendes dos Reis.

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

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07159374

LEGACY � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3751/000119; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 4/000119.

Certifico que, por escritura de 11 de Janeiro de 2000, lavrada
a fl. 66 v.º do livro n.º 204-C do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, entre Vítor Manuel Lopes Hilário e esposa, Maria
Fernanda Ferreira Marques, casados na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

Cláusulas do contrato social

1.ª

A sociedade adopta a firma LEGACY � Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, L.da, com sede na Praceta Habijovem, lote 142,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de São Nicolau, na cidade e con-
celho de Santarém.

2.ª

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

3.ª

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5000 euros, uma de cada sócio.

4.ª

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, será eleita em assembleia geral, ficando desde já no-
meado gerente o sócio Vítor Manuel Lopes Hilário.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

5.ª

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, em condições a definir em assembleia geral.

6.ª

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao décuplo do montante do capital social.

7.ª

A cessão de quotas a estranhos fica dependente do consentimen-
to da sociedade, tendo esta preferência em primeiro lugar e em
seguida os sócios não cedentes.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125003
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MORINGA & MARQUES � VESTUÁRIO DE BEBÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3742/
991222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991222.

Certifico que, por escritura de 29 de Setembro de 1999, lavrada
a fl. 32 do livro n.º 203-B do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Guilhermina Rodrigues Moringa Marques e marido, Pedro
Manuel Costa Marques, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Moringa & Marques � Vestuário
de Bebé, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Mendes Pedroso,
13, freguesia de São Nicolau, concelho de Santarém, e durará por
tempo indeterminado.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de vestuário
e brinquedos, bebé e criança.

3.º

O capital social é de 2 500 000$ encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 1 250 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

A divisão e a cessão de quotas, total ou parcial, depende sempre
do consentimento da sociedade; autorizando a cessão, terá nela
preferência a sociedade em primeiro lugar e depois os sócios não
cedentes.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a pertencer a ambos os sócios, desde
já nomeados gerentes.

7.º

São necessárias as assinaturas de dois gerentes para obrigar a
sociedade, excepto para actos de mero expediente, em que bastará
a assinatura de qualquer um deles.

8.º

No caso de morte de um sócio e enquanto se mantiver a
indivisão da quota, os seus herdeiros serão representados apenas
por um, escolhido e indicado por todos à sociedade, o qual poderá
exercer as funções de gerente.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124872

DRINK IN � COMPANHIA DE INDÚSTRIA DE BEBIDAS
E ALIMENTAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3744/
991230; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/991230.

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 1999, lavrada
a fl. 82 do livro n.º 169-E do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato
seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação DRINK IN � Companhia
de Indústria de Bebidas e Alimentação, S. A., regendo-se pelos
presentes estatutos e pela legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Mafarra, na fre-
guesia de Várzea, concelho de Santarém.

2 � Mediante deliberação, o conselho de administração poderá
deslocar a sede social para qualquer outro local, bem como criar,
transferir ou extinguir delegações, agências ou quaisquer outras
formas de representação da sociedade, em território nacional ou
no estrangeiro, onde e quando o entender conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto a industrialização em todas as
suas fases, comercialização, representação e distribuição de
cervejas, águas, refrigerantes e outras bebidas e géneros
alimentares e respectivas matérias-primas, bem como
comercialização e representação de equipamentos e maquinismos
para produção, comércio ou promoção de tais produtos, podendo
ainda dedicar-se ao comércio, administração e representação de
estabelecimentos de restauração, de cafetaria, bares e similares,
promovendo e organizando espectáculos artísticos, actividades
desportivas e outros eventos. Poderá também dedicar-se à
pesquisa, exploração e comercialização de bens minerais e ao
comércio e investimento em bens mobiliários ou imobiliários.

ARTIGO 4.º

Mediante deliberação do seu conselho de administração, a so-
ciedade poderá subscrever, adquirir e alienar participações de
qualquer espécie, tomar parte ou interessar-se noutras sociedades,
empresas, agrupamentos complementares, consórcios ou
associações existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto,
tipo e lei reguladora, bem como fazer-se representar nos
respectivos órgãos sociais e praticar todos os actos necessários
para tais afins.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 600 000 euros, representado por 120 000 acções,
com o valor nominal de 5 euros cada.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador e reciproca-
mente convertíveis.

3 � Poderão ser emitidos títulos incorporando 1, 5, 10, 100,
500, 1000 ou 10 000 acções, todos eles autenticados pelas
assinaturas de dois administradores, as quais podem ser apostas
por chancela ou reproduzidas por meios mecânicos, nos termos
autorizados pela lei.

4 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, con-
versões, substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão
suportados pelos accionistas que tal requeiram.

ARTIGO 6.º

O conselho de administração fica autorizado a elevar o capital
social, por uma ou mais vezes, até ao montante de 5 000 000 de
euros, em espécie ou dinheiro.

ARTIGO 7.º

Nos aumentos de capital a realizar em dinheiro, salvo delibe-
ração diversa da assembleia geral, será atribuído aos accionistas
direito de preferência na subscrição das novas acções, bem como
no rateio das que não hajam sido subscritas, sempre na proporção
das que ao tempo possuírem.

ARTIGO 8.º

Poderão ser emitidas acções preferenciais sem voto, conferindo
direito a um dividendo prioritário e susceptíveis ou não de remis-
são, em conformidade com os limites legais e nas demais condi-
ções que vierem a ser fixadas pela assembleia geral que tal
deliberar.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir quaisquer modalidades ou tipo de
obrigações que lhe sejam permitidos pela lei e nas condições que
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forem determinadas pela assembleia geral ou, mediante delegação
desta, pelo conselho de administração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

A) Disposições comuns

ARTIGO 10.º

1 � São órgãos da sociedade a assembleia geral, cujos traba-
lhos serão dirigidos pela respectiva mesa, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e o fiscal único são eleitos pela assembleia geral,
sendo o fiscal único, forçosamente, revisor oficial de contas ou
sociedade de revisores oficiais de contas, e, todos os outros, de
entre quaisquer pessoas não impedidas por lei para o cargo, de-
sempenhando mandato por períodos de quatro anos, excepto no
que se refere ao fiscal único, cujo mandato é de dois anos,
coincidindo com os exercícios sociais, podendo ser sempre
reconduzidos uma ou mais vezes.

3 � Tais membros dos corpos sociais consideram-se empos-
sados logo que eleitos, sem dependência de quaisquer outras for-
malidades.

ARTIGO 11.º

1 � As retribuições, de qualquer espécie, que devem ou não
auferir cada um dos membros desses corpos sociais, serão fixadas
e a todo o tempo revisíveis por uma comissão de remunerações
composta por três membros eleitos em assembleia geral também
por um período de quatro anos.

2 � A mesma comissão disporá também das demais incumbên-
cias que lhe forem conferidas pelo presente contrato ou que nela
eventualmente venha a delegar a assembleia geral.

B) Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral da sociedade representa a universali-
dade dos accionistas, sendo as suas deliberações, quando tomadas
nos termos do presente contrato da sociedade e da lei, vinculativas
para todos eles, ainda que ausentes, discordantes ou incapazes.

2 � A assembleia geral é constituída apenas pelos accionistas
que tiverem direito a voto e, além deles, pessoas singulares que,
dispondo ou não de tal direito, exerçam os cargos de membros
efectivos da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração ou do fiscal único.

3 � Os membros dos corpos sociais presentes nas reuniões da
assembleia que não disponham de direito de voto poderão, ainda
assim, intervir nos trabalhos, apresentar propostas e participar nos
seus debates.

ARTIGO 13.º

1 � Terão direito a voto os accionistas que, até 10 dias antes
da data marcada para a respectiva reunião da assembleia, dispo-
nham de, pelo menos, 100 acções averbadas ou registadas em seu
nome nos livros da sociedade, depositadas na sede social ou ainda
em instituições de crédito, neste último caso devendo tal depósito
ser certificado mediante carta dessa instituição que identifique as
acções em causa e o seu possuidor e que seja recebida na
sociedade dentro do mesmo prazo acima estabelecido.

2 � A cada grupo de 100 acções, nas condições supra-referi-
das, corresponde um voto.

3 � Sem prejuízo do que a lei determinar sobre os seus repre-
sentantes comuns, todos os demais accionistas sem direito a voto
ou os obrigacionistas não poderão assistir às assembleias gerais.

4 � No entanto, os accionistas que não possuírem o número
mínimo de acções necessário para conferir voto, poderão agrupar-
-se por forma a completarem tal número, devendo então fazer-se
representar por um só deles na assembleia geral.

5 � No caso de contitularidade de acções, só um dos
contitulares, com poderes de representação dos demais, poderá
participar nas reuniões da assembleia geral.

6 � Os accionistas pessoas singulares com direito a voto ape-
nas poderão fazer-se representar nas reuniões da assembleia por
outro accionista também com direito a voto ou pelas demais pes-
soas a quem a lei atribuir tal faculdade.

7 � Os accionistas pessoas colectivas e os incapazes com di-
reito a voto serão representados pelas pessoas a quem legalmente
ou mediante mandato couber o poder para os obrigar.

8 � Para além de cumprirem, da mesma forma, as regras do
n.º 1 deste artigo, todas as representações previstas nos n.os 3 a
7 anteriores terão de ser comunicadas ao presidente da mesa da
assembleia geral por cartas assinadas, recebidas na sede social até
cinco dias de calendário antes da data designada para a respectiva
reunião da assembleia.

ARTIGO 14.º

1 � A mesa da assembleia geral será composta por um presi-
dente, um vice-presidente e um secretário.

2 � Compete ao presidente da mesa e, na sua ausência, ao
vice-presidente, convocar as reuniões da assembleia geral e dirigir
os seus trabalhos, bem como exercer as demais funções que lhe
sejam conferidas pela lei, pelos estatutos, ou por delegação da
própria assembleia.

3 � Ao secretário incumbe coadjuvar o presidente e o vice-pre-
sidente e assegurar o expediente relativo à assembleia.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente em pri-
meira convocação sempre que estiverem presentes ou
representados accionistas possuidores de acções correspondentes
a mais de metade do capital social e, em segunda convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou
representados e a percentagem do capital que lhes couber,
ressalvadas as excepções determinadas por lei.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por
maioria dos votos emitidos, sem prejuízo das disposições legais
que, para certos casos, possam exigir maiorias qualificadas.

ARTIGO 16.º

1 � As assembleias gerais são convocadas pelo presidente da
mesa ou, nos casos especiais previstos na lei, pelo fiscal único
ou pelo tribunal, devendo as convocatórias ser publicadas nos
termos legais ou, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, podem ser substituídas por cartas registadas com aviso
de recepção, contendo, em qualquer dos casos, as menções
legalmente exigidas.

2 � As assembleias gerais deverão ser convocadas com, pelo
menos, um mês de antecedência da data prevista para a sua realiza-
ção que, no caso de publicação, deverá contar-se a partir da última.

3 � Sem prejuízo do que antecede, poderão as assembleias ge-
rais, nos termos legais, constituir-se e deliberar validamente sobre
determinados assuntos, sem observância de formalidades prévias,
desde que todos os accionistas estejam presentes ou se façam re-
presentar e manifestem a sua vontade nesse sentido, devendo, con-
tudo, tais deliberações ser unânimes e por escrito.

C) Conselho de administração

ARTIGO 17.º

1 � A gestão das actividades da sociedade e a condução de to-
dos os seus negócios serão exercidos por um conselho de admi-
nistração composto por três ou cinco membros, eleitos em
assembleia geral, a qual designará obrigatoriamente aquele que
exercerá as funções de presidente.

2 � Compete à assembleia geral definir a modalidade, de entre
as legalmente emitidas, bem como estabelecer o montante, não
inferior ao na mesma lei determinado, da caução que deverá ser
prestada por cada um dos administradores ou, se assim o entender
e for permitido, dispensá-los de tal prestação.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração reunirá com a periodicidade
que ele próprio determinar e, além disso, sempre que for convo-
cado, por qualquer forma, pelo seu presidente, ou por dois outros
administradores.

2 � Qualquer membro do conselho poderá, em casos devida-
mente justificados, fazer-se representar numa reunião por outro
administrador, mediante escrito dirigido ao presidente que será
válido unicamente para essa mesma reunião.

3 � O conselho não poderá reunir nem tomar deliberações sem
que esteja presente ou devidamente representada a maioria dos
seus membros.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 73 � 27 de Março de 2000 6882-(73)

4 � As deliberações do conselho serão tomadas por maioria de
votos, dispondo o seu presidente, em caso de empate, de voto de
qualidade.

ARTIGO 19.º

Para além de todas as demais atribuições e competências que
por lei, pelo presente contrato ou por delegação da assembleia
geral lhe sejam conferidas, cabe, nomeadamente, ao conselho de
administração:

a) Executar as deliberações da assembleia geral e agir em con-
formidade com as orientações ou instruções dela emanadas;

b) Exercer, sem prejuízo do disposto na alínea anterior, os mais
amplos poderes de administração da sociedade e praticar todos os
actos e operações tendentes à realização do seu objecto social;

c) Promover a elaboração dos planos e orçamento da
sociedade, bem como dos relatórios periódicos respeitantes à
sua actividade;

d) Negociar e outorgar todos os contratos, seja qual for o seu
alcance, forma e natureza, em que a sociedade seja parte;

e) Adquirir, alienar, permutar ou onerar quaisquer direitos e
bens móveis ou imóveis, incluindo viaturas, quotas, acções,
obrigações ou outros títulos, celebrar arrendamentos e a dar ou
tomar de trespasse estabelecimentos;

f) Ajustar e contrair financiamentos ou empréstimos e realizar
outras operações de crédito nos termos que forem legalmente au-
torizados, em quaisquer instituições ou mercados, bem como
prestar ou receber as cauções ou garantias consideradas
necessárias;

g) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, promover, contestar, transigir ou desistir em quaisquer
processos e comprometer-se em todo tipo de arbitragem;

h) Deliberar que a sociedade participe na constituição, subscre-
va capital, assuma interesses ou tome parte em outras sociedades,
empresas, agrupamentos complementares ou associações de qual-
quer espécie e coopere, colabore e se consorcie com quaisquer
outras entidades, designadamente nos termos do disposto no
artigo 4.º destes estatutos;

i) Designar as pessoas que entender para o exercício de cargos
noutras sociedades, agrupamentos ou qualquer tipo de associações;

j) Delegar em qualquer dos seus membros os poderes necessá-
rios para o desempenho de certas tarefas ou actuações;

k) Nomear mandatários ou procuradores da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, com os po-
deres e atribuições que constarem das respectivas procurações que
para o efeito outorgar.

ARTIGO 20.º

O conselho de administração poderá ainda nomear, de entre os
seus membros, um administrador-delegado, especialmente encar-
regado de acompanhar os negócios correntes da sociedade e de
assegurar o expediente e a execução das resoluções do conselho,
definindo-lhe então os correspondentes poderes.

ARTIGO 21.º

1 � A sociedade ficará validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos por qualquer uma das seguintes formas:

a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração
ou do administrador-delegado e, no respeitante a este, no âmbito
dos respectivos poderes;

b) Pelas assinaturas em conjunto de dois administradores;
c) Pelas assinaturas em conjunto de um administrador e de um

mandatário ou procurador social, ou de dois mandatários ou pro-
curadores sociais munidos de poderes para o efeito;

d) Pela assinatura de um só administrador ou de um só man-
datário ou procurador social, no primeiro caso se o conselho de
administração nele tiver expressamente delegado poderes
específicos para o acto e, no segundo, em conformidade com as
faculdades que, em concreto, constarem da respectiva procuração
social.

2 � É inteiramente vedado aos administradores praticar, em
nome da sociedade, quaisquer actos alheios ao seu objecto
social, sob pena de perda do mandato e da responsabilidade
civil deles emergente.

D) Fiscal único

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da actividade social, nos termos e com as
competências definidas na lei, incumbe a um fiscal único, deven-

do tratar-se sempre de um revisor oficial de contas ou de uma
sociedade de revisores oficiais de contas.

2 � A assembleia geral, quando eleger tal fiscal único, deverá
indicar também um membro suplente para exercer as funções na
falta ou impedimento do membro efectivo.

CAPÍTULO IV

Disposições complementares

ARTIGO 23.º

1 � O exercício social coincide com o ano civil.
2 � Os lucros de cada exercício, depois de retirados os mon-

tantes necessários para a constituição ou reintegração da reserva
legal, terão a aplicação que a assembleia geral deliberar, sem
qualquer limitação, podendo, no todo ou em parte, ser destinados
a outras quaisquer reservas e fundos sociais ou distribuídos pelos
accionistas.

ARTIGO 24.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos, entre a so-
ciedade e os accionistas ou os seus herdeiros, fica estipulado o
foro da comarca da sede social, com expressa renúncia a qualquer
outro.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 25.º

Nos termos da alínea b) do n.º 4 do artigo 277.º do Código das
Sociedades Comerciais, é autorizado o conselho de administração,
logo que se realize a escritura de constituição de sociedade, a pro-
ceder a levantamentos da respectiva conta-depósito das entradas
em dinheiro que constituem o capital social, para despesas
urgentes de instalação, nomeadamente para os seguintes fins
determinados:

a) Despesas com a escritura de constituição, publicações, re-
gistos, taxas e impostos;

b) Despesas de lançamento da actividade, nomeadamente em
publicidade, aquisição ou arrendamento de instalações, compra de
equipamento e contratação de pessoal.

ARTIGO 26.º

Para exercerem funções durante o primeiro mandato dos órgãos
sociais e da comissão de remunerações são, desde já, designadas
as seguintes pessoas, que tomam posse de imediato:

Mesa da assembleia geral: presidente, Dr. Victor Manuel Alves
Coelho, casado, residente na Rua de Rogério de Figueiroa Rego,
3, 2.º, esquerdo, em Oeiras; vice-presidente, Dr. João Nuno Men-
des Gil Lopes Figueiredo, casado, residente no Largo de Maria
Leonor, 8, 9.º, B, em Miraflores, Algés; secretário, António da Sil-
va Pires, casado, residente na Rua de Herculano de Carvalho, 21,
na Reboleira, Amadora.

Conselho de administração: presidente, José de Sousa Cintra,
divorciado, residente na Rua do Alto do Duque, 29, em Lisboa;
vogais: engenheiro José Ângelo Ferreira Correia, casado, residente
na Urbanização da Portela, 152, 10.º, D, em Sacavém, Loures, e
Carlos Manuel Lavrador de Jesus Carreiras, casado, residente na
Rua de Joaquim Nunes Ereira, 444, em Cascais.

Fiscal único: efectivo, Dr. Albino Rodrigues Jacinto, revisor
oficial de contas n.º 527, casado, residente na Rua de Sarmento
de Beires, 33, 6.º, esquerdo, em Lisboa; suplente, Dr. Luís
Alberto Ferreira Alves, revisor oficial de contas n.º 867,
casado, residente na Rua da Quinta dos Castanheiros, 7, em
Lazarim, Caparica.

Comissão de remunerações: presidente, José de Sousa Cintra,
atrás identificado; vogais: Carlos Manuel Lavrador de Jesus Car-
reiras e engenheiro Arnaldo Lino Monteiro da Rocha, atrás iden-
tificados.

Está conforme o original.

3 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124880
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PERFIL M � MARKETING, COMUNICAÇÃO
E MULTIMEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3575/
990122; identificação de pessoa colectiva n.º 504346806; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 1/000112.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 27 de Agosto de 1999.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124970

JOSÉ DA SILVA VARGAS JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 965/
980728; identificação de pessoa colectiva n.º 500649332; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 15/991221.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 13 de Dezembro de 1999.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124945

CONCEIÇÃO, MARTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2217/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 502377151; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 8/000105.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 23 de Novembro de 1999.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124953

ALANGO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2217/
900705; identificação de pessoa colectiva n.º 500919127; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 8/000105.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi inscrita
a dissolução e o encerramento da liquidação.

Data: 19 de Novembro de 1999.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124961

INDUCOL � INDÚSTRIA DE PELETARIA CRUZ COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1111/
780823; identificação de pessoa colectiva n.º 500784302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159153

INDUCOL � INDÚSTRIA DE PELETARIA CRUZ COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1111/
780823; identificação de pessoa colectiva n.º 500784302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159161

TRINIVESTE � CONFECÇÕES DE PELETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2659/
930128; identificação de pessoa colectiva n.º 501469761.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159170

RIBAGÁS � INSTALAÇÕES E MONTAGENS
DE REDES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3300/
970522; identificação de pessoa colectiva n.º 503890820.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159269

MINI-MERCADO LAVAREDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1971/
881011; identificação de pessoa colectiva n.º 502047640.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159277

SCALOTEL � SOCIEDADE ESCALABITANA
HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1607/
840131; identificação de pessoa colectiva n.º 501418857.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159285

LIVIZAL � LICORES E VINHOS DO ZAMBUJAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2350/
910613; identificação de pessoa colectiva n.º 502569670.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159293

MÁRMORES E ALVENARIAS ANTUNES M. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1577/
980922.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159307

PLURICANAL SANTARÉM � TELEVISÃO POR CABO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3116/
960311; identificação de pessoa colectiva n.º 503607320.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 73 � 27 de Março de 2000 6882-(75)

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159315

ALGARPEDRA � SOCIEDADE TRANSFORMADORA
DE ROCHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3001/
950427; identificação de pessoa colectiva n.º 503404560.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1999.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159188

LUSICAL COMERCIAL � COMÉRCIO DE CAL
E SEUS DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3169/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503678589.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1996.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159323

LUSICAL COMERCIAL � COMÉRCIO DE CAL
E SEUS DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3169/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503678589.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159331

LUSICAL COMERCIAL � COMÉRCIO DE CAL
E SEUS DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3169/
960715; identificação de pessoa colectiva n.º 503678589.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159340

CORVALE � COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE IMPER-
MEABILIZANTES ANTICORROSIVOS E DECORA-
ÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3293/
970430; identificação de pessoa colectiva n.º 503890707.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159358

COSTA & LEANDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3325/
970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503919594.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159366

LUSICAL � COMÉRCIO LUSITANA DE CAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2385/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502146370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159064

LUSICAL � COMÉRCIO LUSITANA DE CAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2385/
910528; identificação de pessoa colectiva n.º 502146370.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159072

B & C FINANCEIRA PORTUGUESA � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2545/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502228431.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1996.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159080

B & C FINANCEIRA PORTUGUESA � SOCIEDADE
GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2545/
920626; identificação de pessoa colectiva n.º 502228431.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1997.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159099

ARITEJO � COMÉRCIO DE AREIAS E MATERIAIS
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2394/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502588748.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159102

TERMOGESPA � EQUIPAMENTOS PETROLÍFEROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3397/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504027883.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva os documentos da prestação de
contas da sociedade respeitantes ao ano de 1998.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07159110

CASA BARÃO DE ALMEIRIM � AGRO-TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3758/
000204; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/040200.

Certifico que, por escritura de 29 de Novembro de 1999, lavra-
da a fl. 81 do livro n.º 139 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Lisboa, entre Miguel Pires de
Lima Pinto Coelho, solteiro, maior, e Jaime Pires de Lima Pinto
Coelho, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas que adopta
a denominação de Casa Barão de Almeirim � Agro-Turismo, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Barão de Almei-
rim, 30 e 31-A, freguesia do Pombalinho, concelho de Santarém.

2 � A sede da sociedade pode ser transferida para qualquer
outro local do mesmo concelho ou de concelhos limítrofes, me-
diante deliberação da gerência.

3 � A gerência pode criar sucursais, agências, delegações ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em agro-turismo. Actividades
hoteleiras e similares, organização e realização de eventos. Com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim,
comércio, importação e exportação de produtos agrícolas.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais em socieda-
des cujo objecto seja diferente do da sociedade, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 30 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas
iguais, do valor nominal de 15 000 euros cada uma e uma de cada
sócio.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares aos sócios na
proporção das respectivas participações sociais no capital da so-
ciedade até ao montante global de 20 000 euros, mediante deli-
beração dos sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão de quotas está sujeita ao consentimento da
sociedade.

2 � Ficam dispensadas de prévio consentimento da sociedade
as transmissões de quotas, totais ou parciais, a favor de sócios.

3 � Os sócios têm direito de preferência na transmissão de
quotas a favor de terceiros.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota que esteja
sujeita a penhora, arresto, arrolamento ou a qualquer outra me-
dida com efeitos similares, com dispensa de consentimento do
respectivo titular.

2 � A sociedade poderá igualmente, com dispensa de consen-
timento do respectivo titular, amortizar as quotas de qualquer
sócio que seja declarado falido ou insolvente ou que se encontre
em processo de dissolução.

3 � A contrapartida da amortização, salvo o disposto em nor-
ma imperativa, será o valor contabilístico da quota determinado
por um revisor oficial de contas escolhido pela sociedade.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reunirá durante o 1.º trimestre de cada
exercício.

2 � Todos os sócios têm direito a estar presentes nas assem-
bleias gerais e aí discutir e votar, podendo fazer-se representar por
pessoa estranha à sociedade, devendo as cartas de representação
ser dirigidas ao presidente da assembleia geral.

3 � A convocação da assembleia geral é feita por meio de
carta registada, com aviso de recepção, assinada por um gerente
e expedida aos sócios com, pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade é confiada a um ou mais geren-
tes, eleitos pela assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ou não ser remunerados, consoante
deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Os gerentes detêm os mais amplos poderes de gestão conferi-
dos legalmente, cabendo-lhes a representação da sociedade, e
nomeadamente poderes para:

a) A alienação ou oneração de bens móveis e imóveis da so-
ciedade, bem como a alienação, oneração e a locação de estabe-
lecimentos;

b) A aquisição, alienação ou oneração de participações sociais
no capital de outras sociedades.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se com a intervenção de um gerente ou de
um ou dois procuradores no âmbito dos poderes que lhes forem
conferidos.

ARTIGO 13.º

1 � A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei.
2 � A assembleia geral que deliberar sobre a dissolução da

sociedade designará um liquidatário e determinará a forma de
liquidação.

ARTIGO 14.º

Os preceitos dispositivos da lei podem ser derrogados por de-
liberação dos sócios.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158688

STECONFER � SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÕES
FÉRREAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3341/
970819; identificação de pessoa colectiva n.º 503946532; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/01022000.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 10 do livro n.º 78-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi
aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e corresponde à soma de três quotas: duas iguais,
de 20 000 euros, uma de cada um dos sócios Paulo Jorge Aires
Morgado Caldeira e Luís Filipe Barreira Antunes Bairrão, e uma
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de 10 000 euros, do sócio Pedro Emanuel Palmeiro da Costa
Pereira.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125194

PREBESAN � PRÉ-FABRICADOS DE BETÃO
DE SANTARÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2138/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 502292350; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrições n.os 26 e 27; números e
data das apresentações: 2, 1 e 3/201299.

Certifico que, por acta, foi nomeado gerente José Massano
André, casado, por carta renunciou à gerência Maria Delfina de
Andrade Carvalho Massano André e por escritura de 16 de Novem-
bro de 1999, lavrada a fl. 5 do livro n.º 204-D do 2.º Cartório
Notarial de Santarém, foi alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto ao artigo 10.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme deliberado em assembleia geral, será exercida por pessoas
individuais, sócias ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de um gerente.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125208

SANTAGRI � COMÉRCIO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1256/
800513; identificação de pessoa colectiva n.º 500963401; inscri-
ção n.º 30; número e data da apresentação: 5/260100.

Certifico que foram nomeados por acta gerentes da sociedade
em epígrafe Mário António Queirós Dias Coelho, casado, José
Manuel de Noronha Gamito de Faria, casado, e Maria João da
Silva Gomes dos Santos Pardal, casada.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125526

SOCIEDADE MÉDICA RIBATEJANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2450/
911220; identificação de pessoa colectiva n.º 502666420; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/
200100.

Certifico que foram reconduzidos por acta os gerentes da so-
ciedade em epígrafe.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125550

SANTANA & DORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1499/
821006; identificação de pessoa colectiva n.º 501380680; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 11/
140100.

Certifico que, por carta, renunciou à gerência da sociedade em
epígrafe José Albuquerque Rodrigues Silva Matos.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125127

JURAGESSO � IMPORTAÇÃO DE GESSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3753/
000126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/260100.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 68 do livro n.º 204-B do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Manuel da Conceição Ferreira e esposa, Maria Júlia Noiva
de Oliveira Ferreira, casados na comunhão de adquiridos, e Carlos
Alberto Pombo Pereira Leite e esposa, Raquel Cristina Barbosa
Coelho Almeida Leite, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de JURAGESSO � Impor-
tação de Gesso, L.da, e durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Outeirinho, 3,
freguesia de Marvila, Santarém.

2 � Por deliberação da gerência, pode a sede social ser trans-
ferida dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas agências, delegações, sucursais, filiais, de-
pendências ou quaisquer outras formas de representação social em
qualquer parte do território nacional.

ARTIGO 3.º

O objecto social é a importação/exportação, venda e aplicação
de gesso em obras de construção civil.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde a quatro quotas, sendo duas de 700 000$
cada uma, pertencentes aos sócios Manuel da Conceição Ferreira
e Maria Júlia Noiva de Oliveira Ferreira, e duas de 300 000$ cada
uma, pertencentes aos sócios Carlos Alberto Pombo Pereira Lei-
te e Raquel Cristina Barbosa Coelho Almeida Leite.

§ 1.º Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigi-
das prestações suplementares de capital aos sócios até ao mon-
tante equivalente ao dobro do capital social.

§ 2.º Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade de que
a mesma carecer, segundo o regime estabelecido em assembleia
geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica confiada aos sócios Ma-
nuel da Conceição Ferreira, Maria Júlia Noiva de Oliveira
Ferreira e Carlos Alberto Pombo Pereira Leite, desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos, sejam de que natureza forem, pela assinatura de dois
sócios gerentes, sendo uma delas obrigatoriamente do sócio Car-
los Alberto Pombo Pereira Leite.

ARTIGO 7.º

Os gerentes têm os mais amplos poderes de gestão e adminis-
tração dos negócios sociais e de representação da sociedade, no-
meadamente:

a) Praticar todos os actos, contratos e operações relativos ao
objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e
passivamente, propondo e contestando quaisquer acções e transi-
gindo, desistindo ou comprometendo-se em arbitragens;

c) Dar ou tomar de arrendamento, trespassar ou tomar de tres-
passe quaisquer instalações e adquirir, alienar, onerar ou permu-
tar bens móveis ou imóveis;
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d) Designar quaisquer pessoas para o exercício de cargos so-
ciais ou de representação noutras empresas de que a sociedade
seja sócia, accionista ou em que detenha participações sociais;

e) Constituir mandatários e conferir os poderes que entenderem
convenientes, bem como a sua delegação.

ARTIGO 8.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios
é livre; porém, a estranhos depende sempre do consentimento da
sociedade, a qual, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes,
em segundo, têm direito de preferência.

§ único. Se a sociedade não consentir na cessão e deliberar a
aquisição da quota, observar-se-á o disposto no n.º 4 do artigo
231.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo entre os sócios;
b) Quando o sócio que tenha pretendido ceder a totalidade ou

parte da sua quota não observar o disposto no artigo antecedente;
c) Quando a quota de um sócio seja arrestada, penhorada, in-

cluída em massa falida ou insolvente ou objecto de qualquer outra
apreensão judicial;

d) Quando algum sócio praticar actos que perturbem gravemen-
te a vida da sociedade.

ARTIGO 10.º

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

ARTIGO 11.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades de
responsabilidade limitada com objecto social igual ou diferente
daquele que exerça e quer estejam ou não sujeitas a regulamen-
tação especial.

ARTIGO 12.º

A convocação das assembleias gerais, quando a lei não exigir
formalidades especiais, far-se-á por carta registada, expedida com,
pelo menos, 15 dias de antecedência.

ARTIGO 13.º

O falecimento de qualquer sócio não implica a dissolução da
sociedade, continuando com os sobrevivos e com os herdeiros do
falecido.

§ único. Enquanto durar a indivisão da quota do sócio faleci-
do, a sua representação far-se-á apenas por um dos herdeiros,
entre todos escolhido e indicado à sociedade.

ARTIGO 14.º

Os lucros líquidos que resultem do balanço anual, deduzida a
parte destinada à reserva legal, poderão ser destinados a quais-
quer reservas, fundos ou provisões, sem qualquer limitação, ou
serem distribuídos aos sócios, no todo ou em parte, conforme
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 15.º

A sociedade só se dissolve por qualquer dos fundamentos pre-
vistos na lei, devendo a liquidação efectuar-se extrajudicialmen-
te, sendo liquidatário o gerente que, à data, estiver em exercício.

ARTIGO 16.º

As quotas da sociedade não podem ser dadas em penhor ou
consignação de rendimentos sem o consentimento da sociedade.

ARTIGO 17.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125020

DETALHES MÁGICOS � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3755/
000203; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/030200.

Certifico que, por escritura de 31 de Janeiro de 2000, lavrada
a fl. 16 do livro n.º 205-A do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Nuno Alexandre de Freitas Neves Stoffel Santos e esposa,
Sílvia Dolores da Conceição Santos, casados na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Detalhes Mágicos � Decorações,
L.da, e vai ter a sua sede na cidade de Santarém, na Rua de Pe-
dro de Santarém, 68, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e confecção de arti-
gos de decoração, nomeadamente mobiliário, serviços de cozinha,
velas, atoalhados.

3.º

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

§ 1.º Poderão ser feitas à sociedade prestações suplementares
de capital até ao décuplo do capital social.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos, nos termos e condições a
aprovar em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, será eleita em
assembleia geral, sendo no entanto desde já nomeados gerentes
ambos os sócios, Nuno Alexandre de Freitas Stoffel Santos e
Sílvia Dolores da Conceição Santos.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, sejam de que natureza forem, basta a assinatura de um
gerente.

5.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, é atribuído a esta,
em primeiro lugar, e depois ao sócio não cedente o direito de
preferência.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125054

LUMIRA TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3756/000203; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 5/030200.

Certifico que, por escritura de 9 de Novembro de 1999, lavra-
da a fl. 100 do livro n.º 123-F do 2.º Cartório Notarial de Leiria,
entre Luís Filipe Abreu Serra, divorciado, e Maria Zulmira de
Jesus Francisco, divorciada, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lumira Transportes, L.da, e tem a
sua sede no Beco das Amendoeiras, 6, lugar de Alcanhões, fre-
guesia de Alcanhões, concelho de Santarém.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar
agências, delegações, sucursais ou quaisquer outras formas
locais de representação da sociedade, em território nacional ou
estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto:
1.ª actividade � transporte de carga, de aluguer, de âmbito

nacional e internacional e trânsitos fraccionados;
2.ª actividade � aterros, desaterros, obras públicas e constru-

ção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro é, de 50 000 euros (equi-
valente a 10 024 100$) e corresponde à soma de uma quota do
valor nominal de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), perten-
cente ao sócio Luís Filipe Abreu Serra, e de outra quota de valor
nominal de 25 000 euros (equivalente a 5 012 050$), pertencente
à sócia Maria Zulmira de Jesus Francisco.

ARTIGO 4.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações até ao mon-
tante 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 reem-
bolso.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 5.º

A gerência ficará a cargo dos sócios e não sócios que vierem
a ser nomeados em assembleia geral, ficando desde já nomeados
gerentes os sócios Luís Filipe Abreu Serra e Maria Zulmira de
Jesus Francisco, detentora da capacidade profissional.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a assinatura do gerente detentor da capacida-
de profissional, que tem poderes para obrigar a sociedade, e não
poderão os outros gerentes obrigar sem a assinatura do primeiro.

§ 2.º Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a so-
ciedade em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios
sociais, designadamente abonações, letras de favor, avales, fian-
ças e outras obrigações.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos de-
pende do consentimento da sociedade, à qual, em primeiro lugar,
e aos sócios aos sócios não cedentes, em segundo lugar, é con-
ferido o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

As quotas por morte do sócio transmitem-se aos seus sucesso-
res desde que a sociedade não opte pela sua amortização.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Se a mesma for arrestada, penhorada, ou de algum modo
envolvida em qualquer processo judicial onde possa vir a ser ali-
enada coercivamente;

b) Se ao seu titular foram imputados factos gravemente
violadores das suas obrigações para com a sociedade ou nocivos
dos interesses sociais;

c) Se a quota for cedida a estranhos sem prévio consentimen-
to da sociedade.

Disposição transitória

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, mesmo através
de contratos de leasing, e tomar de arrendamento bens imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, procedendo ao levan-
tamento de quantias da conta aberta em nome da sociedade para
liquidação de todas e quaisquer obrigações emergentes da sua
actividade, bem como para liquidação de despesas com a sua
constituição e registo, despesas estas que a sociedade desde já
assume.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125046

REBOCO E C.A � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3757/000204; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 4/040200.

Certifico que, por escritura de 13 de Setembro de 1999, lavra-
da a fl. 64 do livro n.º 123 do Cartório Notarial do Centro de
Formalidades de Lisboa, entre Paulo Jorge da Graça Serra Fer-
nandes, casado com Maria Amélia Gomes Ferreira Serra Fernan-
des na comunhão de adquiridos, Sara Heckman, casada com João
Manuel Borges dos Santos Cordeiro na separação de bens, e
Abílio Mário da Silva Antunes, casado com Paula Cristina Fer-
nandes Viegas Antunes na comunhão geral, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Reboco e C.ª � Investimentos
Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Dezembro,
103, 1.º, freguesia de Marvila, concelho de Santarém.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas sucursais, filiais ou agências, no território nacio-
nal ou no estrangeiro, onde e quando aos negócios sociais mais
convenha.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos de
arquitectura, compra, venda e administração de prédios rústicos
e urbanos, sua revenda ou arrendamento, urbanização de terrenos
para construção, aquisição de direitos sobre bens móveis e imó-
veis e construção civil. Investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
6000 euros e corresponde à soma de três quotas iguais, de
2000 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e administração da sociedade pode competir a
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já designados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, em condições a estabelecer em assembleia geral, e igual-
mente poderão ser feitas à caixa social prestações suplementares
de capital até ao décuplo da actual quota de cada sócio e restitu-
ídas quando for permitido.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementa-
res de empresas ou em outras sociedades, mesmo com objecto
diferente do seu.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125062

TBF � BARROS & TRABUCCO � ARTIGOS DE PESCA
E DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3750/
950519; identificação de pessoa colectiva n.º 503437360; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 4/180100.

Certifico que, por escritura de 19 de Outubro de 1999, lavrada
a fl. 65 do livro n.º 203-C do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
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foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto ao ar-
tigo 2.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de San-
tarém, no lugar do Cortelo, freguesia da Várzea, concelho de
Santarém.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede da sociedade
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas locais de representação em território nacional.

3 � A duração da sociedade é fixada por um período de
20 anos a partir do momento do registo da sociedade, excepto nos
casos deliberados em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125070

RS E SOUSA � CONSTRUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2643/
930107; identificação de pessoa colectiva n.º 502929570; inscri-
ção n.º 11; número e data da apresentação: 5/211299.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 1999, la-
vrada a fl. 44 do livro n.º 36-F do 2.º Cartório Notarial de San-
tarém, foi aumentado o capital social e alterado o contrato da
sociedade em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que ficou com a
redacção seguinte:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
750 000 euros e corresponde a uma única quota pertencente ao
único sócio, Joaquim José Soares Rocha de Sousa.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125089

LAVANDARIA ATRACTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3023/
950724; identificação de pessoa colectiva n.º 503464198; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
231299.

Certifico que, por acta, foi destituída da gerência da sociedade
em epígrafe Susete Maria Paula Barros.

7 de Fevereiro 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Jaco Alves. 07124988

QUIMONTE � CONSTRUÇÕES E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2661/
930205; identificação de pessoa colectiva n.º 502938021; inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 1 e 2/301299.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 45 v.º do livro n.º 204-D do 2.º Cartório Notarial de Santa-
rém, foi aumentado o capital social e alterado o contrato da
sociedade em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a re-
dacção seguinte:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, José Maria Monteiro e
José João Palmeira Monteiro.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125119

ESPAÇO QUATRO � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2362/
910620; identificação de pessoa colectiva n.º 502574623; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 12, 13 e 14/301299.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 1999, la-
vrada a fl. 39 v.º do livro n.º 92-E do 2.º Cartório Notarial de
Santarém, renunciou à gerência Jesus Cabral da Silva, foi au-
mentado o capital social e alterado o contrato da sociedade em
epígrafe quanto aos artigos 4.º e 7.º, que ficaram com a
redacção seguinte:

4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e noutros
valores do activo constantes da escrita, é de 6000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas iguais, de 2000 euros cada, uma de
cada um dos sócios.

7.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Maria Élia
Rodrigues da Silva e José Augusto Rodrigues da Silva.

§ único. A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e con-
tratos com a assinatura de qualquer um dos gerentes.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125100

ORLANDO DA SILVA PARREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2222/
900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502388870; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 10 e 11/301299.

Certifico que, por escritura de 15 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 43 do livro n.º 204-A do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 4.º, que ficou com a redacção
seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, inteiramente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
2500 euros, uma de cada um dos sócios, Orlando da Silva Parreira
e Ilda Fernanda Cordeiro Gomes Parreira.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125097

AH! D�IDEIAS � DESIGN E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2641/
930106; identificação de pessoa colectiva n.º 502916761; inscri-
ção n.º 7; números e data das apresentações: 7, 9/301299.

Certifico que, por escritura de 7 de Dezembro de 1999, lavra-
da a fl. 37 v.º do livro n.º 92-E do 2.º Cartório Notarial de San-
tarém, foi aumentado o capital social e alterado o contrato da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 73 � 27 de Março de 2000 6882-(81)

sociedade em epígrafe quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram
com a redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Ah! D�Ideias � Design
e Publicidade, L.da, tem a sua sede na Rua de Júlio Queijeiro, lote
20, rés-do-chão, esquerdo, ao Jardim de Cima, freguesia de Sal-
vador, concelho de Santarém, e durará por tempo indeterminado.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 5000 euros e corresponde a
duas quotas: uma de 3750 euros, da sócia Ana Maria Ferreira
Martins Cascalheira de Matos, e outra de 1250 euros, da sócia
Maria da Luz Bento Ferreira de Jesus Cascalheira.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125160

VICTOR GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2908/
940914; identificação de pessoa colectiva n.º 503274062; inscri-
ção n.º 4; números e data das apresentações: 3, 5/301299.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 47 do livro n.º 204-D do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade
em epígrafe quanto aos artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a
redacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Victor Gomes, L.da, durará por tem-
po indeterminado e tem a sua sede na Rua de Alexandre Hercu-
lano, 153, freguesia de Salvador, concelho de Santarém.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de
3750 euros, do sócio Álvaro Victor Gomes, e outra de 1250 euros,
da sócia Celeste Rosa.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125151

EQUIDESPORTO � ASSISTÊNCIA VETERINÁRIA MÓVEL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrí-
cula n.º 3677/990716; inscrição n.º 2; número e data da
apresentação: 1/050100.

Certifico que, por escritura de 11 de Outubro de 1999, lavrada
a fl. 47 v.º do livro n.º 203-A do 2.º Cartório Notarial de Santa-
rém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto ao
artigo 1.º, que ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Equidesporto � Assis-
tência Veterinária Móvel, Unipessoal,  L.da, tem a sua sede na Rua
do Capitão António Maria Montez, 9, rés-do-chão, freguesia de
São Nicolau, concelho de Santarém, e durará por tempo indeter-
minado.

A gerência poderá mudar a sua sede, bem como abrir sucur-
sais, filiais ou quaisquer outras formas de representação social,
dentro ou fora do território nacional.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125143

TUDIPEDRA � TRANSFORMAÇÃO DE PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 1266/
800707; identificação de pessoa colectiva n.º 500994749; inscri-
ção n.º 7; número e data da apresentação: 1/310100.

Certifico que, por escritura de 17 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 5 do livro n.º 183-C do 1.º Cartório Notarial de Santarém, foi
alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto aos artigos
1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 6.º e 7.º, que ficaram com a redacção seguinte,
e eliminando-se o artigo 8.º:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TUDIPEDRA � Transforma-
ção de Pedra, L.da

2 � A sede social é no lugar de Valverde, numa casa de rés-
-do-chão, em local sem designação de rua nem numeração poli-
cial, na freguesia de Alcanede, concelho de Santarém, e a socie-
dade durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência da sociedade poderá, por sua iniciativa,
transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na extracção e transformação
de calcários e sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
valores constantes da escrita, é de 10 000 000$, dividido em duas
quotas de 5 000 000$, ambas pertencentes à sócia B & C Finan-
ceira Portuguesa � Sociedade Gestora de Participações Sociais,
S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade poderá adquirir, onerar ou alienar participa-
ções no capital de outras sociedades.

2 � A transmissão total ou parcial de quotas e as respectivas
divisões a elas necessárias são livres quer para a própria socie-
dade ou entre sócios quer para estranhos.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua repre-
sentação judicial e extrajudicial, activa e passivamente, é exer-
cida por dois gerentes a nomear em assembleia geral por tempo
indeterminado, os quais são dispensados da prestação de
caução.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, incluindo os de locação, compra e
venda de bens móveis e imóveis, de confissão de dívida, com ou
sem oneração de bens, com a assinatura de dois gerentes ou pelas
assinaturas de dois gerentes e de um mandatário, nos domínios
de competência do mandato ou de delegação de poderes que lhe
sejam conferidos ou atribuídos.

§ 1.º Por deliberação da assembleia geral, a sociedade poderá
constituir mandatários para a prática de determinados actos ou
categorias de actos, podendo qualquer gerente delegar os seus
poderes noutro gerente.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme delibera-
ção da assembleia geral.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, salvo nos casos em que a lei exija ou-
tras formalidades, são convocadas por cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.
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ARTIGO 7.º

A sociedade só poderá ser dissolvida ou o pacto social altera-
do com o acordo de, pelo menos, três quartos dos votos corres-
pondentes ao capital social.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125321

MOURA, CLAUDINO & NETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 718/
720516; identificação de pessoa colectiva n.º 500198390; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 2/010200.

Certifico que, por escritura de 3 de Novembro de 1999, lavra-
da a fl. 59 do livro n.º 511-D do Cartório Notarial de Almeirim,
foi aumentado o capital social e alterado o contrato da sociedade
em epígrafe quanto ao artigo 3.º, que ficou com a redacção se-
guinte:

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de três quotas: duas quotas de
1250 euros, uma de cada um dos sócios Manuel dos Santos Moura
e António da Cruz Claudino, e uma de 2500 euros, do sócio Fer-
nando Centeio Neto.

§ 1.º Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que ela carecer, em condições a estabelecer em assembleia ge-
ral.

§ 2.º Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas pres-
tações suplementares de capital até ao montante global correspon-
dente ao quádruplo do capital social, na proporção das suas quo-
tas de capital.

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

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125313

AUTOGALEÃO � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2828/
940210; identificação de pessoa colectiva n.º 503145742; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 12; números e data das
apresentações: 6 e 5/150200.

Certifico que, por acta, renunciou à gerência Jorge Manuel
Silva dos Mártires Falcão e, por escritura de 15 de Dezembro de
1999, lavrada a fl. 84 do livro n.º 36-F do 2.º Cartório Notarial
de Santarém, foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 4.º, 7.º e 8.º, que ficaram com a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, em uma quota única, pertencente à sócia única,
Sousa Lima � Sociedade Gestora de Participações Sociais, S. A.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante equivalente ao dobro do valor do
capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, será elei-
ta em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade fica validamente obrigada nas seguinte condições:
a) Pela assinatura de dois gerentes;
b) Pela assinatura de um gerente e de um procurador da socie-

dade nomeado por tempo determinado para a prática de certas e
determinadas categorias de actos.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07158769

MATOS & RODRIGUES � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 2964/
950214; identificação de pessoa colectiva n.º 503365696; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
140100.

Certifico que, por carta, renunciou à gerência da sociedade em
epígrafe José Albuquerque Rodrigues Silva Matos.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07124996

TVM � TINTAS, VERNIZES E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3749/
000117; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/170100.

Certifico que, por escritura de 23 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 65 do livro n.º 182-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Amadeu Duarte Vargas e esposa, Maria Helena Gomes
Vargas, casados na comunhão geral, Francisco Manuel Mota
Andrade, casado com Lisete dos Santos Gomes Andrade casados
na comunhão de adquiridos, e Vasco Miguel Homem da Silva,
solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TVM � Tintas, Vernizes e Máqui-
nas, L.da, tem a sua sede no lugar de Perofilho, numa casa de rés-
-do-chão, sem designação de rua nem numeração policial, fregue-
sia de Várzea, concelho de Santarém, e durará por tempo
indeterminado.

ARTIGO 2.º

A gerência pode deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar
sucursais, filiais ou outras formas locais de representação, em
qualquer parte do território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social é o comércio a retalho de tintas, vernizes,
diluentes e afins; máquinas e equipamentos para a construção
civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, dividido em quatro quotas, sendo duas de 600 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios Amadeu Duarte Vargas e
Maria Helena Gomes Vargas, e duas outras de 400 000$, perten-
centes uma a cada um dos sócios Francisco Manuel Mota Andrade
e Vasco Miguel Homem da Silva.

§ 1.º Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao dobro do capital social e na proporção das res-
pectivas quotas.

§ 2.º Poderão ser feitos suprimentos nos termos e condições a
aprovar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida pelos sócios Amadeu
Duarte Vargas, Francisco Manuel Mota Andrade e Vasco Miguel
Homem da Silva, desde já nomeados gerentes, podendo, igual-
mente, ser exercida por estranhos à sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se validamente em todos os actos e contra-
tos, sejam de que natureza forem, com a assinatura de dois ge-
rentes.
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ARTIGO 7.º

Nos casos em que a lei não exija outras formalidades, as as-
sembleias gerais são convocadas por cartas registadas, com avi-
so de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07124937

LEONEL FILIPE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3748/
000114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/140100.

Certifico que, por escritura de 6 de Janeiro de 2000, lavrada a
fl. 103 do livro n.º 37-F do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Leonel Filipe Guedes Bernardo e esposa, Ana Cristina Car-
valho Correia Bernardo, casados na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de Leonel Filipe � Construções,
L.da, e tem a sede na Rua dos Sobreiros, 23, freguesia da
Moçarria, concelho de Santarém, e durará por tempo indetermi-
nado.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil e obras públi-
cas, compra e venda de prédios rústicos e urbanos.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontrando-se totalmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais, de 2500 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
careça, mediante condições a estabelecer em assembleia geral.

5.º

A divisão e a cessão de quotas, total ou parcial, depende sem-
pre do consentimento da sociedade; autorizando a cessão, terá
nela preferência a sociedade, em primeiro lugar, e depois os só-
cios não cedentes.

6.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica a pertencer a ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

7.º

Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, sejam
de que natureza forem, é suficiente a assinatura de qualquer dos
gerentes.

8.º

No caso de morte de um sócio e enquanto se mantiver a indi-
visão da quota, os seus herdeiros serão representados apenas por
um, escolhido e indicado por todos à sociedade, o qual poderá
exercer as funções de gerente.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07124910

R. M. S. M. � PRODUTOS PARAFARMACÊUTICOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3747/
000111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/110100.

Certifico que, por escritura de 7 de Janeiro de 2000, lavrada a
fl. 27 do livro n.º 66-E do 1.º Cartório Notarial de Santarém, por

Rui Manuel da Silva Mendes, solteiro, maior, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma R. M. S. M. � Produtos
Parafarmacêuticos, Sociedade Unipessoal, L.da, tem a sede social
na Estrada Nacional n.º 3, 176, em Portela as Padeiras, freguesia
de Salvador, concelho de Santarém, e com duração por tempo
indeterminado.

2.º

O objecto social consiste no comércio de produtos
parafarmacêuticos, importação e exportação.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e representado por uma única quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio Rui Manuel da Silva Mendes.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade compete a um
gerente.

2 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Rui Manuel da
Silva Mendes.

3 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os actos
e contratos é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

5.º

O sócio único poderá celebrar em nome da sociedade quaisquer
negócios jurídicos, desde que os mesmos prossigam os fins do
objecto social.

Declarou ainda a que a sociedade poderá entrar de imediato em
actividade, para que o gerente designado fica desde já autoriza-
do a adquirir para o efeito quaisquer bens e equipamentos neces-
sários, assumindo as despesas daí decorrentes, e proceder aos
levantamentos necessários, na conta aberta em nome da sociedade
na agência da Caixa Geral de Depósitos, S. A., em Santarém.

Está conforme o original.

4 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07124902

VIDREIRA CRESPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 3752/
000120; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/200100.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 25 do livro n.º 78-F do 1.º Cartório Notarial de Santarém,
entre Albertino Lameira Lourenço Crespo e esposa, Maria Ade-
laide Nogueira da Costa Crespo, casados na comunhão de adqui-
ridos., foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Vidreira Crespo, L.da, e tem a sua
sede social na Rampa de Frei Luís de Sousa, 3-A, freguesia de
São Nicolau, cidade e concelho de Santarém.

§ único. Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe e poderão ser criados estabelecimentos, sucur-
sais ou outras formas de representação em território nacional.

2.º

O seu objecto social é o comércio de vidro por grosso e arma-
zenagem e transformação de vidro plano.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
5000 euros cada uma, sendo uma do sócio Albertino Lameira Lou-
renço Crespo e outra da sócia Maria Adelaide Nogueira da Costa
Crespo.
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4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida pelos sócios, desde já nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se em todos os seus actos e con-
tratos pela assinatura de um dos gerentes.

5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios, mas
a favor de estranhos carece do prévio consentimento da sociedade,
à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro lugar,
e seguidamente aos sócios.

6.º

No caso de penhora ou arresto da quota, a sociedade poderá
amortizar a mesma quota, sendo o preço correspondente ao últi-
mo balanço aprovado.

7.º

A sociedade poderá, em qualquer momento, adquirir ou deter
livremente participações no capital de outras sociedades, com
objecto igual ou diferente do seu, ou regulamentadas por leis
especiais, ou participar directamente na sua constituição.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da
Conceição Jaco Alves. 07125011

SETÚBAL
ALMADA

OURIVESARIA TELES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8102/
960110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/960110.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ourivesaria Teles, L.da, e tem
a sua sede na Praça do M. F. A., 7-C, freguesia e concelho de
Almada.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como pode a sociedade instalar e manter sucursais e
outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização de ouro,
pratas, relógios, reparações de relógios, ouro e prata. Comercia-
lização e reparação de joalharia.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diferente do
seu, em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em
agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, realizado em dinheiro, e de 400 000$ e
está dividido em duas quotas iguais, de 200 000$, uma de cada
um dos sócios, Paulo Alexandre de Brito e Teles e Maria Helena
Abrantes de Brito Teles.

2 � Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de to-
dos, que lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao valor
global de 5 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunera-
da ou não, conforme for deliberado, fica afecta a um ou mais
gerentes a designar em assembleia geral, ficando desde já desig-
nados gerentes ambos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

1 � Apenas a cessão e divisão de quotas entre sócios livre.
2 � Fica atribuído à sociedade, em primeiro lugar, e aos só-

cios não cedentes, em segundo, o direito de preferência nas ces-
sões de quotas a estranhos a título oneroso.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Falência, interdição ou inabilitação do titular;
c) Quando qualquer quota for arrestada, penhorada, apreendi-

da, vendida judicial ou administrativamente ou de qualquer ou-
tra forma sujeita a procedimento judicial.

2 � A contrapartida da amortização da quota referida nas alí-
neas b) e c) será o valor que resultar para a quota do último
balanço aprovado e será pago prestações mensais, iguais, sem
acréscimo de quaisquer juros, no prazo de um ano.

ARTIGO 7.º

Por deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as normas
legais dispositivas.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675439

MICRO 2000 � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
E MOTOCICLOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8100/
960109; inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 10 e
11/960109.

Certifico que foram registadas, as seguintes alterações:
1.º Foi constituída a sociedade supra, cujo contrato é o seguinte;
2.º Foi alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, que passou a ter

a seguinte redacção:
1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Micro 2000 � Comércio de Au-
tomóveis e Motociclos, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Telefones, 4,
Charneca de Caparica, freguesia de Charneca de Caparica, con-
celho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto o comércio e serviços de repa-
ração de automóveis e motociclos.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
380 000$, pertencente à sócia Maria Pereira Boavida Dias Pais,
e uma de 20 000$, pertencente à sócia Carla Cristina Dias Pais
Ribeiro.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
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b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora
dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambas as sócias, desde já de-
signadas gerentes.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675412

FACTIS � ENGENHARIA E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8099/
960109; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/960109.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade é do tipo comercial por quotas e adopta a deno-
minação de FACTIS � Engenharia e Tecnologias de Informação,
L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Agatão Lança, 42, 2.º, esquer-
do, no lugar e freguesia de Sobreda, concelho de Almada.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas sucursais, filiais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, no País ou no
estrangeiro:

ARTIGO 3.º

1 � O seu objecto: exploração de sistemas informáticos de
comunicação e de automação, próprios ou alheios, implementa-
ção e operação de redes de dados, voz e imagem, o desenvol-
vimento de programas, engenharia e consultoria nas áreas de tec-
nologias de informação e de automação, a consultoria nas áreas
de gestão, organização e recursos humanos, a formação profissio-
nal, bem como a importação, exportação e comercialização de
produtos e equipamentos e actividades afins.

2 � É permitido à sociedade participar noutras sociedades,
ainda que com objecto social diferente do seu, incluindo socie-
dades reguladas por leis especiais, bem como em agrupamentos
complementares de empresas e associações.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, representado por duas quotas de 200 000$, uma de cada
sócio.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, que poderão, ou não, ser remunera-
dos, conforme for estipulado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois dos ge-
rentes, ou de um gerente e um procurador devidamente
mandatado.

3 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias, reais ou pessoais, a dívidas de outras entidades.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; a
cessão a estranhos, porém, fica dependente do consentimento da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, direito que
se devolverá aos sócios não cedentes se aquela, dele, não quiser
usar.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, nos termos deste
artigo, deve comunicar, por escrito, as condições da cessão, a fim
de permitir aos restantes sócios o exercício do direito de prefe-
rência.

3 � O ou os sócios interessados na aquisição da quota e
cedenda deverão pronunciar-se, por escrito, no prazo de 30 dias,
sob pena de considerar caduco o direito de preferência.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675404

NORDAVENTURA � TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8098/
960108; identificação de pessoa colectiva n.º 503572306; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 15/960108.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Nordaventura � Tempos Livres,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Alberto Araújo, 19-B, loja
esquerda, na Cova da Piedade, concelho de Almada.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a promoção de actividades na área
da ocupação de tempos livres, desporto, manutenção e bem-estar
físicos; organização e comercialização de eventos desportivos,
culturais e recreativos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas iguais, de
200 000$ cada uma, pertencendo cada uma delas aos sócios,
António Manuel David, Maria Olinda de Moura Ribeiro de Araújo
Pedreira, Elisabete Vasques Brás da Costa, Manuel Cândido de
Araújo Pedreira e Nord Anglia Education (Portugal), L.da

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo da sócia Elisabe-
te Vasques Brás da Costa, desde já nomeada gerente, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em fianças, avales,
abonações e outros actos de natureza semelhante estranhos ao seu
objecto.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode amortizar quotas:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando ao sócio seja imputada violação grave das suas

obrigações para com a sociedade;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada, apreendida ou

objecto de qualquer outra forma de acção judicial.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do capital social, que foi depositado em conta aberta em nome
da sociedade ora constituída e adiante indicada, a fim de satisfa-
zer despesas com a constituição, registo e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675390

PEREIRAS � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8097/
960105; identificação de pessoa colectiva n.º 503572314; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 39/960105.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pereiras � Actividades Hoteleiras,
L.da, com sede na Rua da Quinta Nova, 26, 1.º, Vale Rosal, fre-
guesia de Charneca de Caparica, concelho de Almada.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de café, snack-bar, res-
taurante, self-service e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
200 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Nas cessões de quotas a estranhos gozam do direito de prefe-
rência os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os
quais ficam desde já nomeados gerentes, bastando a assinatura de
qualquer dos gerentes para vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675382

PACHECO ENCADERNADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8093/
960104; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/960104.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Pacheco Encadernador, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Maçaroca, 2, rés-
-do-chão, direito, Monte de Caparica, freguesia de Caparica, con-
celho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
sucursais, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a actividade de encadernação
manual.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
200 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora

dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo do sócio Eugénio João dos San-
tos Pacheco, desde já designado como gerente.

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

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675366

GROPAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5984/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 501957502; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 72/980731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram
depositados na pasta respectiva a acta e outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 1997.

11 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02679329

GROPAL � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 5984/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 501957502; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 40/961217.

Certifico que foi reforçado o capital de 400 000$ para
5 000 000$ e alterado o pacto quanto ao artigo 3.º, passando a ter
a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 5 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4 750 000$, pertencente ao sócio Adrião Ferreira Ribeiro, e uma
de 250 000$, pertencente à sócia Maria Clara Lobato Ramos Ri-
beiro.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

11 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 00267945

A CHARME DO PRAGAL � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8106/
960111; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/960111.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma de A Charme do Pragal � Paste-
laria, L.da, tem a sua sede na Rua de Torcato José Clavine, 19-A,
rés-do-chão, esquerdo, no Pragal, freguesia de Pragal, concelho
de Almada.

2.º

A sociedade tem por objecto pastelaria, restaurante, café e cer-
vejaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma das quotas dos sócios, a saber:
uma do valor nominal de 380 000$, pertencente ao sócio Antó-
nio Pereira Reis, e uma do valor nominal de 20 000$, pertencen-
te ao sócio Jorge Pereira Reis Figueiredo.

4.º

A sociedade poderá exigir, por deliberação unânime, prestações
suplementares de capital até ao triplo do capital social.

5.º

1 � A gerência da sociedade poderá não ser remunerada se tal
vier a ser deliberado em assembleia geral e fica a cargo do só-
cio António Pereira Reis.
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2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

É livre a cessão de quotas, no todo ou parte, entre sócios; po-
rém, a cessão a estranhos depende do consentimento da sociedade,
à qual é reservado, em primeiro lugar, e aos sócios não ceden-
tes, em segundo lugar, o direito de preferência.

7.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as reuni-
ões das assembleias gerais serão convocadas com 15 dias de an-
tecedência, através de carta registada, dirigida a todos os sócios.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675463

CAIXINEXO PERFIS � ALUMÍNIOS E FERRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 2238/
810723; identificação de pessoa colectiva n.º 501189637; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/960111.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Reforço de capital de 2 000 000$ para 10 000 000$;
2.º Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que pas-

sou a ter a seguinte redacção;

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
8 000 000$, pertencente ao sócio Manuel Garcia Alfaiate, e uma
de 2 000 000$, pertencente à sócia Mariana Maria Gonçalves
Pacheco Alfaiate.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-
ria Paulino Almeida. 02675170

MORANDAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8086/
951228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/951228.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MORANDAR � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede no Largo de 5 de Outubro, 46-B,
freguesia de Cova da Piedade, concelho de Almada, podendo, no
entanto, a gerência transferi-la, nos termos da lei, dentro do con-
celho de Almada ou outros concelhos limítrofes, bem como es-
tabelecer sucursais, filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação em quaisquer outros locais do País ou do estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária, permitindo-
-se a participação em sociedades congéneres ou semelhantes.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 1 000 000$ e corresponde à soma de duas
quotas iguais, de 500 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 5.º

Nas cessões de quotas a estranhos, gozam do direito de prefe-
rência os restantes sócios.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios, os
quais são desde já nomeados gerentes, sendo suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes para vincular a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 7.º

Em caso de amortização, esta não deverá exceder o valor no-
minal da quota.

ARTIGO 8.º

Os gerentes ficam desde já autorizados a levantar a importân-
cia do capital social para aquisição de bens e equipamentos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675129

ADIUTOR � MEDIADORA E ASSISTÊNCIA SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrí-
cula n.º 8081/951222; inscrição n.º 1; número e data da
apresentação: 15/951222.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ADIUTOR � Mediadora e Assis-
tência Seguros, L.da, tem a sua sede na Rua de Ary dos Santos, 18,
rés-do-chão, direito, freguesia do Feijó, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na mediação e assistência de seguros.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas do valor igual,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Nas cessões de quotas a estranhos, gozam do direito de prefe-
rência os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos sócios, os quais
desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessárias as assina-
turas de ambos para vincular a sociedade em todos os seus actos
e contratos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 06145990

TOROIDAL � GABINETE TÉCNICO DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8080/
951222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/951222.
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Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma TOROIDAL � Gabinete Técnico
de Engenharia, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Manuel da Fonse-
ca, 6-D, freguesia do Pragal, concelho de Almada.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de repre-
sentarão.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a elaboração de projectos de
engenharia. Instalação e reparação no campo da electricidade,
construção civil, energias renováveis e informática. Fornecimen-
to e comercialização de materiais e equipamentos.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
1 250 00$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora

dos casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Socie-
dades Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já
designados como gerentes.

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

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 06145981

HIGILABOR � SEGURANÇA E HIGIENE LABORAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8078/
951220; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações:
8 e 9/951220.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma HIGILABOR � Segurança e Hi-
giene Laboral, L.da

2.º

A sociedade vai ter a sua sede na Rua de Manuel Febrero, 85,
no lugar e freguesia da Cova da Piedade, concelho de Almada.

3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade de se-
gurança, higiene e saúde no trabalho.

4.º

A sociedade pode livremente adquirir participações em socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e ainda em socie-
dades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas de 500 000$
cada uma, uma de cada uma das sócias H. P. A. � Hospital Parti-
cular de Almada, L.da, e QUALISEG � Engenharia de Seguran-
ça, L.da

6.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livre. A cessão a estra-
nhos à sociedade carece do consentimento desta.

2 � A sociedade tem direito de preferência nas cessões que os
sócios se proponham fazer a estranhos. Subsidiariamente, quan-
do a sociedade não quiser ou puder exercer esse direito, têm tam-
bém os sócios não cedentes tal preferência, na proporção das
quotas que já possuírem.

7.º

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Transmissão em virtude de qualquer processo judicial ou

administrativo;
d) Alienação por qualquer sócio da referida quota com infrac-

ção do disposto no artigo anterior;
e) Quando o respectivo sócio não praticar os actos necessários

para ceder a quota à sociedade ou aos demais sócios, se tiver
exercido o direito de preferência nos ternos do artigo anterior.

8.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retirada a percen-
tagem referente à reserva legal, será dado o destino que a assem-
bleia geral, por maioria simples, deliberar.

9.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, cujos mandatos terão a duração de dois anos, que pode
ser escolhidos de entre estranhos à sociedade e que serão ou não
remunerados, conforme for deliberado em assembleia geral.

10.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois gerentes, sempre que for administrada

por mais de um gerente;
b) Em actos de mero expediente, pela assinatura de um geren-

te só gerente;
c) Pela assinatura de um procurador isoladamente ou em con-

junto com um gerente, no âmbito dos poderes que lhe tenham sido
outorgados.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-
dade em actos, contratos ou documentos estranhos aos negócios
sociais, nomeadamente em letras de favor, fianças e abonações
e responsabilidades semelhantes, havendo-se por ineficazes
esses actos e podendo o infractor ser destituído da qualidade
de gerente e ser responsável para com a sociedade pelos
prejuízos que causar.

11.º

No caso de dissolução da sociedade, serão liquidatários todos
os sócios, que procederão à liquidação e partilha conforme
convencionarem e, na falta de acordo, será todo o activo e pas-
sivo adjudicado ao sócio que melhor proposta fizer.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 06145973
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TETOCIVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 7050/
930921; identificação de pessoa colectiva n.º 503067431; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 16/951220.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
Alteração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, que passa a

ter seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 6 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e outros valores, conforme escrituração, e corres-
ponde à soma de duas quotas de 3 000 000$ cada uma, perten-
cendo uma a cada sócio.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02730006

ALICE & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6572/
920824; identificação de pessoa colectiva n.º 502844930; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data das apresentações:
30 e 31/951228.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Cessação de funções do gerente José Rosado Cardoso, por

renúncia, em 9 de Dezembro de 1994;
2.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º,

que passam a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$ e cor-
responde à soma de três quotas: uma de cento 133 500$, da só-
cia Maria de Fátima Pereira Henriques de Assis; uma de
133 250$, da sócia Silvina Maria Ribeiro Henriques, e uma de
133 250$, da sócia Anita Henriques da Costa Piedade.

5.º

A gerência da sociedade pertence a todos os sócios, sendo
suficiência a intervenção de dois gerentes para que a sociedade
se considere validamente obrigada em todos os seus actos e
contratos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02729997

COSLIMA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 6109/
910722; identificação de pessoa colectiva n.º 502631562; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 4; números e data das apresentações:
14 e 15/951219.

Certifico que foram registadas as seguintes alterações:
1.º Alteração parcial do contrato quanto aos artigos 1.º e 6.º,

que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma COSLIMA, Construções, L.da, com
sede na Rua de Galileu Saúde Correia, 7-B, piso -2, no Pragal,
freguesia do Pragal, concelho de Almada.

6.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio Aníbal Jorge Gomes Lima,

já designado gerente, sendo suficiente para obrigar a sociedade
a assinatura de um gerente.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02729962

DOUGLASPORT � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 8103/
960110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 36/960110.

Certifico que foi constituída a sociedade acima referida, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DOUGLASPORT � Artigos Des-
portivos, L.da, e tem a sua sede na Rua da União Piedense, 7,
loja 23, Edifício da Cova da Piedade, freguesia da Cova da Pie-
dade, concelho de Almada.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode
ser transferida dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar ou extinguir agências, dependências,
filiais ou outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a comercialização de artigos desportivos e
afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas de valor igual,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Nas cessões de quotas a estranhos, gozam do direito de prefe-
rência os restantes sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
os quais ficam desde já nomeados gerentes, bastando a
assinatura de um para vincular a sociedade em todos os actos
e contratos.

§ único. Fica desde já a gerência autorizada a proceder ao le-
vantamento das quantias depositadas a título de capital social para
ocorrer a despesas de constituição e instalação da sociedade.

Está conforme o original.

13 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02675447

ARMAZÉNS DE MERCEARIAS MORGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 725/
631105; identificação de pessoa colectiva n.º 500030065; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 12/951222.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 2.º, passan-
do a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio por grosso de merceari-
as, vinhos, azeites e cereais e prestação de serviços de recolha
de veículos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.

3 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Filomena
Maria Paulino Almeida. 02729946
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J. O. CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula n.º 1736/
780119; identificação de pessoa colectiva n.º 500712808; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 7/960105.

Certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 1.º e adita-
mento de dois parágrafos ao artigo 3.º, passando a ter a seguinte
redacção.

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma J. O. Correia, L.da, e
tem a sua sede na Rua de António Sousa Pinto, 4-A, freguesia
do Pragal, concelho de Almada.

3.º

§ 1.º Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser exigi-
das prestações suplementares de capital até ao montante de
20 000 000$.

§ 2.º Poderão os sócios fazer caixa social os suprimentos de
que ela careça, nas condições que em acta forem deliberadas por
unanimidade.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do pacto
social, na sua redacção actualizada.

Está conforme o original.
6 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Filomena Ma-

ria Paulino Almeida. 02675161

PALMELA

QUENDERA & OLIVEIRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Urbanização Monte Novo, lote 17, 2.º, esquerdo,
3.ª fase, Pinhal Novo

Capital social: 2 000 000$

Conservatória do Registo Comercial de Palmela. Matrícula n.º 1767/
000110; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/100100.

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

a) Américo José Quendera da Costa, casado com Paula Cris-
tina Saramago de Oliveira Costa na comunhão de adquiridos,
Urbanização Monte Novo, lote 17, 2.º, esquerdo, 3.ª fase, Pinhal
Novo;

b) Paula Cristina Saramago de Oliveira Costa, já acima iden-
tificado em a), foi constituída uma sociedade, que se rege pelos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Quendera & Oliveira � Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede social na Urbanização Monte Novo,
lote 17, 2.º, esquerdo, 3.ª fase, Pinhal Novo, pessoa colectiva
n.º 504753380.

§ único. A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, correspondente à soma de duas quotas: uma no valor
de 1 500 000$, pertencente ao sócio Américo José Quendera da
Costa, e outra de 500 000$, pertencente à sócia Paula Cristina
Saramago de Oliveira.

2 � Poderão ser realizadas prestações suplementares de capi-
tal à sociedade de acordo com unânime deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, activa ou passivamente, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia

geral,  incumbe a ambos os sócios, que ficam desde já
nomeados gerentes.

ARTIGO 5.º

Para vincular validamente a sociedade em quaisquer actos ou
contratos basta a assinatura de um dos gerentes, não podendo os
mesmos obrigar a sociedade em fianças, abonações, letras a fa-
vor e actos semelhantes estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios; a cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, dispondo esta e os só-
cios, pela ordem indicada, do direito de preferência, o qual de-
verá ser exercido no prazo de 30 dias.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios pelo seu
valor nominal quando estas forem objecto de arrolamento ou
outro procedimento judicial.

ARTIGO 8.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, decisão que
ficará em acta.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija outras formali-
dades, são convocadas por meio de cartas registadas, com aviso
de recepção, dirigidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de
antecedência para os domicílios constantes nos registos da socie-
dade.

ARTIGO 10.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado no BIC � Banco Internacional de Crédito, balcão de
Pinhal Novo, para pagamento das despesas de constituição da
sociedade e para iniciar e prosseguir as actividades previstas nos
seu objecto social.

ARTIGO 11.º

Em tudo o que não esteja especialmente previsto neste contra-
to de sociedade regulará as disposições legais aplicáveis.

Está conforme o original.

30 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Teles
Reis Filipe Coelho. 11781041

SEIXAL

BOA-HORA JÓIA � OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5494/
000218; inscrição n.º 1/000218; número e data da apresentação:
3/000218.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º João Paulo dos Santos Rosa, casado com Maria Judite dos
Santos Ferreira Rosa sob o regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia e concelho de Almada, residente na Courela
da Caneira, 7, 2.º, frente, Sobreda;

2.º Hugo Rafael Antunes Jacinto, casado com Amélia Graça
Ferreira de Moura Clara sob o regime da comunhão de adquiri-
dos, natural da freguesia de Santo Estêvão, concelho de Lisboa,
residente na Rua de Francisco Miguel, lote 120, rés-do-chão,
esquerdo, Baixa da Banheira.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 8549015, de 20 de
Agosto de 1997, e 10114826, de 27 de Julho de 1999, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa.
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E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Boa-Hora Jóia � Ourivesa-
ria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Sociedade Filar-
mónica União Arrentelense, 2, loja 1, freguesia de Arrentela,
concelho do Seixal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e serem criadas ou encerradas agências, filiais, delegações, sucur-
sais ou outras formas locais de representação, no território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de arti-
gos de ourivesaria e relojoaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 10 vezes o capital soci-
al inicial.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação 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.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-
re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vári-
as quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a conta da data do falecimento,
os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755067

J. M. M. � MÁQUINAS DIVERSÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5494/
000218; inscrição n.º 1/000218; número e data da apresentação:
2/000218.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Lisboa, perante mim, li-
cenciado Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, com-
pareceram corno outorgantes Jorge Manuel Varela de Almeida,
solteiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pe-
dreira, concelho de Lisboa, residente na Rua de Heliodoro
Salgado, lote 58, Fernão Ferro, Seixal, contribuinte fiscal
n.º 201670623, e Manuel Rodrigues de Almeida, natural da
freguesia de Esperança, concelho de Arronches, residente na
mesma morada, contribuinte fiscal n.º 137760990, casado com
Lucília da Conceição Nunes Varela de Almeida sob o regime
da comunhão de adquiridos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes
de identidade, respectivamente, n.os 10914825, de 4 de Junho de
1997, e 4987042, de 11 de Março de 1994, emitidos em Lisboa.

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

ARTIGO 1.º

1 � A adopta a firma J. M. M. � Máquinas Diversões, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Antero de Quental,
12-A, loja 5, Fores de Amora, freguesia de Amora, concelho do
Seixal.

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 actividades recreativas �
importação e exportação e exploração de máquinas de diversão.

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
do valor nominal de 2550 euros, de que é titular o sócio Jorge
Manuel Varela de Almeida, e outra do valor nominal de
2450 euros, de que é titular o sócio Manuel Rodrigues de
Almeida.

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 con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme 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 um gerente.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
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b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-
cação 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 imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

18 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755059

CARDOSO & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5500/
000222; inscrição n.º 1/000222; número e data da apresentação:
10/000222.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Ana
da Conceição Oliveira Carolino Pelaio, primeira-ajudante do
Cartório, em exercício, em substituição legal, da notária do res-
pectivo Cartório, Maria do Céu dos Santos Fernandes Garcia,
compareceram como outorgantes:

1.º Rui Humberto Dias Leal Faria, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Maria de Fátima Narciso Duarte Rei Leal
Faria, natural da freguesia do Alto do Pina, concelho de Lisboa,
e residente na Rua do 1.º de Maio, 23, 6.º, esquerdo, Paivas,
Amora, Seixal;

2.º Aníbal Cardoso da Silva, casado no regime da comunhão
de adquiridos com Maria Fernanda Cardoso Dias da Silva, natu-
ral da freguesia e concelho de Proença-a-Nova e residente na Rua
Doze, 8, Bairro de Belém, em Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 6259142, de 13 de
Maio de 1996, e 2585586, de 9 de Setembro de 1996, emitidos
pelos Serviços de Identificação Civil em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas e
condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Cardoso & Faria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cordoaria, Cruz
de Pau, 8, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação e comércio a
retalho de perfumaria, cosmética, drogaria e bijouterie. Importa-
ção e comércio de confecção de homem, senhora e criança. Res-
tauração. Artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambos os sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras so-
ciedades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades
reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complementa-
res de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755121

MAXIPÃO, PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5499/
000222; inscrição n.º 1/000222; número e data da apresentação:
9/000222.

Contrato de sociedade

No dia 3 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial do Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria
do Céu dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Car-
tório, compareceram como outorgantes:

1.º António José Silva Pinto Maurício, solteiro, maior, natural
da freguesia de Setúbal (São Sebastião), do concelho de Setúbal,
residente na Rua de Jorge de Sousa, 30, 4.º, direito, Setúbal;

2.º Aurélio Fernandes Pereira, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho de Águeda, residente na Rua da Liberdade, lote
7, 3.º, esquerdo, Fogueteiro.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 9082629, de 15 de
Março de 1995, e 9551095, de 17 de Agosto de 1998, tendo sido
o primeiro passado pelos Serviços de Identificação Civil em Se-
túbal e o último em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, por esta escritura, constituem
entre si, uma sociedade comercial por quotas, que se irá reger
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maxipão, Produtos Alimenta-
res, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Movimento das
Forças Armadas, Pátio do Varejeira, armazém, 4, Amora, freguesia
da Amora, do concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico e distribuição de sandes
ao domicílio, fornecimento de refeições rápidas; comércio de
produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencente uma a cada
um dos sócios.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755113

GOOD LINE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5450/
000119; inscrição n.º 1/000119; número e data da apresentação: 1/
000119.

Contrato de sociedade

No dia 5 de Janeiro de 2000, no Cartório do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu dos
Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, compa-
receram como outorgantes:

1.º Itesh Geiantilal Otomchande, natural de Moçambique, ca-
sado com a segunda outorgante sob o regime da comunhão de
adquiridos e residente na Rua de Miguel Roussel, 6, 5.º, esquer-
do, Santa Marta do Pinhal, Corroios;

2.º Dipika Vassantcumar Otomchande, natural da República da
Índia, casada com o primeiro outorgante no indicado regime de
bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 10241103, de 2 de
Setembro de 1999, e 11426371, de 17 de Fevereiro de 1999,
ambos passados pelos Serviços de Identificação Civil em Lis-
boa.

Pelos outorgantes foi dito que, por esta escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se irá reger
pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Good Line � Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Russel, 6,
5.º, esquerdo, Santa Marta do Pinhal, freguesia de Corroios, do
concelho do Seixal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imó-
veis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencente uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Itesh
Geiantilal Otomchande, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de um gerente.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme o original.

19 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11261358

F. S. MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1942/
900313; identificação de pessoa colectiva n.º 502334851; inscri-
ção n.º 3/000222; número e data da apresentação: 8/000222.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º e 3.º do contrato,
tendo, em consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Arlindo Vicente,
68-A, Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do
Seixal.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso de outras
máquinas e equipamentos para a indústria, comércio e navegação.

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

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11755130

MARQUES OLIVEIRA & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5498/
000222; inscrição n.º 1/000222; número e data da apresentação:
7/000222.

Constituição de sociedade

No dia 13 de Dezembro de 1999, no Cartório Notarial da
Moita, perante mim, Mário Salvador Nunes, respectivo notário,
compareceram como outorgantes:

1.º Manuel José Marques de Oliveira, contribuinte fiscal
n.º 132486970, divorciado, natural da freguesia de Leomil, con-
celho de Almeida, residente na Rua do Parque, 10, 3.º, frente,
Torre da Marinha, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal,
titular do bilhete de identidade n.º 1576420, emitido em 25 de
Março de 1991;

2.º Isabel Maria Miranda Marques de Oliveira Menino, contri-
buinte fiscal n.º 196080347, casada segundo o regime da comu-
nhão de adquiridos com Pedro Miguel dos Santos Menino, natu-
ral da freguesia e concelho de Pinhel, residente na Praceta de
Leitão de Barros, 7, rés-do-chão, direito, Vale de Grou, fregue-
sia de Sobreda, concelho de Almada, titular do bilhete de identi-
dade n.º 9343588, emitido em 5 de Novembro de 1999;

3.º António Correia Lavado, contribuinte fiscal n.º 135232597,
divorciado, natural da freguesia de Póvoa de São Miguel, conce-
lho de Moura, residente na Rua de Francisco Ribeiro, Ribeirinho,
lote 569-B, Quinta das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro,
concelho do Seixal, titular do bilhete de identidade n.º 4524572,
emitido em 26 de Outubro de 1993.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos men-
cionados bilhetes de identidade, emitidos em Lisboa, o do primei-
ro pelo Centro de Identificação Civil e Criminal, os restantes
pelos Serviços de Identificação Civil.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, estipu-
lam um contrato de sociedade sob a forma de sociedade comer-
cial por quotas, que se regerá pelas cláusulas constantes dos ar-
tigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Marques Oliveira & Filha, L.da

2 � A sua sede é na Avenida da Liberdade, lote 189, Quinta
das Laranjeiras, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.
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3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade dentro do
concelho do Seixal ou para concelho limítrofe.

2.º

1 � O capital social é de 5000 euros e corresponde à soma das
seguintes quotas: uma do sócio Manuel José Marques de Oliveira,
no valor de 4000 euros; uma da sócia Isabel Maria Miranda
Marques de Oliveira Menino, no valor de 500 euros, e outra do
sócio António Correia Lavado, no valor de 500 euros.

2 � A sociedade pode deliberar que aos sócios sejam exigidas
prestações suplementares de capital até ao montante global de
20 vezes o capital social.

3 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos ter-
mos e condições a fixar em assembleia geral.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade e a sua represen-
tação em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica a cargo
de todos os sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de
prestar caução, que terão ou não remuneração, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois dos refe-
ridos gerentes.

3 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contratos
estranhos aos seus negócios sociais, designadamente fianças, abo-
nações, letras de favor ou outros documentos de natureza seme-
lhante.

5.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do prévio con-
sentimento da sociedade, a quem fica reservado o direito de pre-
ferência.

6.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, pode amor-
tizar as quotas pertencentes aos sócios quando estas sejam objecto
de penhora ou apreensão judicial.

7.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, atra-
vés de cartas registadas ou protocoladas.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755105

SIDERURGIA NACIONAL � EMPRESA DE PRODUTOS
LONGOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3260/
940525; identificação de pessoa colectiva n.º 503204455; inscri-
ção n.º 13/000222; número e data da apresentação: 6/000222.

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

13 � Apresentação n.º 6/000222 � Averbamento n.º 1 �
Cessação de funções da vogal do conselho fiscal Liliana Isabel
Malheiro Tomás, por renúncia, em 26 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11752637

RESTAURANTE E PASTELARIA NORDESTINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1254/
860708; identificação de pessoa colectiva n.º 501686916; inscri-
ção n.º 3/000222; número e data da apresentação: 5/000222.

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

3 � Apresentação n.º 5/000222.
Dissolução.

Prazo para a liquidação: um ano a partir de 22 de Dezembro
de 1999.

Designação da liquidatária: Lealdina da Conceição Mateus, em
22 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755148

BOUTIQUE TÉCNICA � SOLUÇÕES TÉCNICAS DE
CONSTRUÇÃO CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5497/
000222; inscrição n.º 1/000222; número e data da apresentação:
3/000222.

Contrato de sociedade

No dia 2 de Fevereiro de 2000, no 9.º Cartório Notarial de
Lisboa, perante mim, licenciado João Carlos Osório de Almeida
Mateus, notário do Cartório, compareceu como outorgante Fran-
cisco António Hipólito Monteiro, natural de Lisboa, freguesia de
Santa Engrácia, casado com Ana Paula das Dores Valente Mon-
teiro sob o regime da comunhão de adquiridos, segundo decla-
rou, residente na Praça do Infante D. Henrique, 8, 4.º, frente,
Urbanização do Infantado, Loures, contribuinte fiscal
n.º 100686567.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete
de identidade n.º 4577664, de 24 de Maio de 1999, emitido em
Lisboa.

Disse o outorgante que, pela presente escritura, constitui uma
sociedade unipessoal do tipo de sociedade comercial por quotas,
que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Boutique Técnica � Soluções
Técnicas de Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
na Rua do 1.º de Maio, 15-B, na freguesia do Fogueteiro, conce-
lho do Seixal.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sociedade poderá
deslocar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como criar ou extinguir, em território nacional ou
estrangeiro, agências, filiais, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação da sociedade.

2.º

A sociedade tem por objecto: construções e engenharia civil,
instalações especiais de electricidade, canalizações, climatização,
reparação, manutenção e comercialização de equipamentos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, a que corresponde 1 002 410$, e está representado por
uma quota de igual valor, pertencente ao sócio Francisco António
Hipólito Monteiro.

4.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação
em juízo ou fora dele, activa e passivamente, será exercida pelo
sócio Francisco António Hipólito Monteiro, que para o efeito fica
desde já nomeado gerente, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia ge-
ral, obrigando-se a sociedade com a sua assinatura.

2 � No exercício da sua competência, pode adquirir, alienar
e onerar bens imóveis, bem como proceder à alienação, onera-
ção e locação de estabelecimento.

3 � A gerência poderá ainda adquirir, alienar e onerar partici-
pações em outras sociedades, seja qual for o objecto social destas,
podendo também associar-se por qualquer forma e com quaisquer
outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, constituir ou
participar em agrupamentos complementares de empresas,
consórcio ou associar-se em participação, gerindo a respectiva
carteira de títulos.

5.º

A sua modificação em sociedade por quotas plural poderá ser
feita através de divisão e cessão da quota ou por aumento do
capital social mediante a entrada de novos sócios.
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Disse ainda que não é titular de qualquer outra sociedade co-
mercial unipessoal por quotas e que ficam desde já autorizados,
nos termos e para os efeitos do artigo 270.º-F do Código das
Sociedades Comerciais, os negócios jurídicos que forem celebra-
dos entre o sócio único e a sociedade.

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to da totalidade do capital social, que se encontra depositado, a
fim de suportar as despesas de constituição, registos e outras ine-
rentes à própria actividade da sociedade e aquisição de bens
móveis necessários à sua instalação.

Assim o disse.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755091

CONSTRISEGUE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 739/
811013; identificação de pessoa colectiva n.º 501207058; inscri-
ção n.º 5/000222; número e data da apresentação: 2/000222.

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

5 � Apresentação n.º 2/000222 � Designação de gerente �
Luís Pedro Mateus Simões, casado, em 18 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

22 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11755164

VICENTE & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5495/
000221; inscrição n.º 1/000221; número e data da apresentação:
3/000221.

Sociedade

No dia 9 de Fevereiro de 2000, no 1.º Cartório Notarial de
Almada, perante Maria Celeste Maia Porfírio, ajudante principal,
em exercício por virtude de o notário José Prozil de Araújo se
encontrar ausente, compareceram como outorgantes:

1.º João de Jesus Antunes, contribuinte fiscal n.º 147480124,
viúvo, natural da freguesia de Amieira, concelho de Oleiros, re-
sidente na Estrada Principal, lote 836, Rua 110, Marco do Grilo,
Fernão Ferro, concelho do Seixal;

2.º António Vicente Coelho, contribuinte fiscal n.º 177464909,
natural da freguesia e concelho da Sertã, casado com Celestina
Adão Coelho sob o regime da separação de bens, residente na
Estrada de Coina, lote 1013, Rua 106, Redondos, Casal do Sapo,
Fernão Ferro, concelho do Seixal.

E disseram que entre si constituem uma sociedade comercial
por quotas, a reger-se nos termos do seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vicente & Antunes, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade vai ter a sua sede na Estrada Principal, lote 836,
Rua 110, Marco do Grilo, freguesia de Fernão Ferro, concelho do
Seixal, podendo a gerência deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e criar sucursais, filiais
e agências ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 3.º

 objecto social consiste em restaurante, snack-bar, dormidas,
mercearias e produtos hortícolas.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
9975 euros e 96 cêntimos, correspondendo a 2 000 000$, dividido
em duas quotas iguais, de 4987 euros e 98 cêntimos, correspon-
dendo a cada uma o valor de 1 000 000$, pertencendo uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 5.º

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

a) Por acordo dos sócios;
b) Por penhora, arresto ou qualquer acto que implique adjudi-

cação de qualquer quota;
c) Quando a quota for cedida sem autorização da sociedade, se

essa autorização for necessária.

ARTIGO 6.º

A sociedade tem dois gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, obriga-se com a assi-
natura dos dois gerentes e desde já ficam nomeados gerentes os
sócios, João de Jesus Antunes e António Vicente Coelho.

Está conforme o original.

21 de Fevereiro de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegí-
vel.) 11754907

SETÚBAL

MARQUES & GAMEIRO LOPES � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 4481;
identificação de pessoa colectiva n.º 503911372; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 6/980413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi altera-
do o contrato de sociedade, tendo, em consequência, o seu artigo
2.º ficado com a seguinte redacção:

2.º

A sociedade tem por objecto o fornecimento por grosso de
materiais de construção e equipamentos sanitários sem estabele-
cimento, compra e venda de propriedades e de bens imobiliári-
os, construção civil e empreiteiros de obras públicas.

O contrato da sociedade, na sua redacção actualizada, fica de-
positado na pasta respectiva.

15 de Dezembro de 1999. � O Segundo-Ajudante, Pedro Fer-
nandes da Silva Costa. 06732194

ALEXGÁS � INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5076/
990115; identificação de pessoa colectiva n.º 504428004; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 16/990115.

Certifico que entre Nélson Alexandre Bandarra Martins Alei-
xo, solteiro, maior, e Arlindo Martins Aleixo, casado com Maria
do Rosário Bandarra Trovão Aleixo, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexgás � Instalação e Re-
paração de Gás, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Maria de
Carvalho, 18, freguesia de São Lourenço, concelho de Setúbal.

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 instalação de rede de gás
e assistência técnica.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
196 000$, do sócio Arlindo Martins Aleixo, e outra de 204 000$,
do sócio Nélson Alexandre Bandarra Martins Aleixo.
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§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 400 000$.

§ 2.º Depende de deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar vinculada 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.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre. De-
pende sempre do prévio consentimento da sociedade a cessão de
quotas a estranhos, sendo nas cessões onerosas conferido o direito
de preferência em primeiro lugar à sociedade e, em segundo, aos
sócios não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo,
sejam titulares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudi-

cação 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.

§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figu-
re no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou vári-
as quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos
sócios ou terceiros.

§ 2.º Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperati-
va, a contrapartida da amortização será o valor que resultar do
último balanço aprovado.

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimen-
to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representan-
te comum.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias
gerais serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis
ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738303

PATAS E PENAS � CLÍNICA VETERINÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5525/
20000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
20000209.

Certifico que por Ana Bela da Conceição Neto Mota, solteira,
maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pe-
los artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Patas e Penas � Clínica Ve-
terinária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Algodeia, 17-
-A, freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

§ único. A sociedade poderá deslocar livremente a sua sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e,
bem assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas de
representação no território nacional.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços veteriná-
rios, comércio de produtos veterinários e artigos de petshop.

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 única sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à
sócia única, ficando desde já nomeada gerente, com ou sem re-
muneração, conforme ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

Disposição transitória

A gerente fica, desde já, autorizada a levantar o capital social
depositado, a fim de custear as despesas de constituição e regis-
to da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de
negócios jurídicos celebrados em seu nome, pela gerência, bem
como a aquisição, para a sociedade, de quaisquer direitos, antes
do registo definitivo do contrato social, sem prejuízo do dispos-
to no artigo 5.º do Código das Sociedades Comerciais e de har-
monia com o artigo 19.º e quaisquer outros aplicáveis do citado
diploma legal.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda que não é titular
de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738044

AJE � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5524/
20000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20000209.

Certifico que entre António José Évora e António Lobo Mar-
ques Casaca foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AJE � Sociedade de Cons-
truções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Silva Porto, 3, 3.º,
direito, freguesia de São Julião, do concelho de Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil,
compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
o mesmo fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em
dinheiro, é de 5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas
iguais, do valor nominal de 2 500 000$ cada uma, pertencente
uma a cada um dos sócios.

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de con-
tratos de suprimentos ou de prestações suplementares.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura
de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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 insta-
lação da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis,
imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, as-
sumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência,
nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738036

MULTICONFRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5526/
20000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
20000209.

Certifico que entre Vítor Manuel Guerreiro Vieira, casado com
Susana Conceição Escumalha Serrano na comunhão de adquiri-
dos, e Júlio Silvestre Ribeiro da Silva, solteiro, maior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos cons-
tantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MULTICONFRA � Sociedade
de Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Minas da Borralha,
16, 2.º, direito, freguesia de São Sebastião, do concelho de
Setúbal.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências,
delegações ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção e repa-
ração de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 010 028$ e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 505 014$ cada uma, pertencente uma a cada
um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assina-
turas de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar o capital soci-
al depositado, a fim de custear as despesas de constituição e re-
gisto da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou
direitos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a so-
ciedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período,
logo que definitivamente matriculada.

Assim o disseram e outorgaram
Adverti os outorgantes de que o registo deste acto deve ser

requerido no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06738052

SETUTÁXIS � SERVIÇO DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5523/
20000209; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000209.

Certifico que entre Henrique Joaquim da Silva e Alice Cabrita
da Silva Nobre da Silva foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma SETUTÁXIS � Serviço de Táxis,
L.da, e tem a sua sede na Rua de São Joaquim, 3, 1.º, esquerdo,
freguesia de São Julião, concelho de Setúbal.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o seguinte: actividade de trans-
portes em táxis e carros de aluguer.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma
com o valor nominal de 200 000$, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigíveis aos
sócios prestações suplementares de capital até ao valor máximo
de 10 vezes a quota social e estes poderão fazer à sociedade os
suprimentos de que esta carecer, mediante as condições de juro
e reembolso fixadas em assembleia geral.
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ARTIGO 5.º

Os sócios prestarão à sociedade os suprimentos de que esta
carecer para prossecução dos fins sociais, nos termos e condições
que vierem a ser estipulados na respectiva deliberação.

ARTIGO 6.º

§ 1.º É livre a cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os
sócios.

§ 2.º Na cessão de quotas a estranhos, a sociedade, em primeiro
lugar, e os sócios, individualmente, gozam do direito de prefe-
rência na respectiva aquisição.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade, dispensada de cau-
ção e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral, será exercida pelo sócio Henrique Joaquim
da Silva, o qual fica desde já nomeado gerente, obrigando-se
a sociedade com a sua assinatura em todos os seus actos e
contratos.

§ 1.º Fica vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos ou
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abo-
nações, avales, letras de favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio por
acordo com este ou, compulsivamente, quando se verifique um
dos seguintes factos:

a) Inobservância do disposto no contrato social;
b) Apresentação do sócio à falência ou insolvência do sócio;
c) Decisão judicial de arresto, arrolamento, penhora ou qual-

quer outro facto de que se possa resultar a perda da quota, ou da
parte dela, para o sócio, desde que este, dentro do prazo legal-
mente fixado ou logo que a sociedade o exija, não requeira o seu
levantamento através de meio idóneo para esse efeito;

d) Quando, por efeito de partilha em vida do sócio por motivo
de divórcio ou outro, a respectiva quota lhe não fique a perten-
cer por inteiro.

§ 1.º A contrapartida da amortização deliberada por facto que
seja fundamento de amortização compulsiva será igual ao valor
de liquidação da quota, determinado em referência às últimas
contas do exercício aprovadas.

§ 2.º A contrapartida da amortização será paga em quatro pres-
tações semestrais, de igual valor e sucessiva, devendo a primei-
ra ser realizada dentro do prazo de 30 dias após a fixação defi-
nitiva do respectivo valor.

ARTIGO 9.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to do capital social, junto do Banco Português do Atlântico, a fim
de fazer face às despesas com a constituição da sociedade e com-
pra de material para início de actividade e a celebrar quaisquer
actos ou contratos antes do registo definitivo.

Assim o disseram e outorgaram, por minuta.
Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de registarem este

acto na competente conservatória do registo comercial no prazo
de três meses a contar desta data.

Está conforme o original.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 06735738

SECIL-BETÃO, INDÚSTRIAS DE BETÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 788;
identificação de pessoa colectiva n.º 500243581; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 12/980521.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram de-
positados os documentos referentes à prestação de contas do ano
de 1997.

17 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Pedro Fer-
nando da Silva Costa. 06734324

VIANA DO CASTELO
ARCOS DE VALDEVEZ

SPEEDSHAP � PREPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 458; identificação de pessoa colectiva n.º 504885618; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/160200.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Fevereiro do ano 2000, na cidade de Braga e 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:

1.º Manuel António Gonçalves Pereira, contribuinte fiscal
n.º 223123870, casado com Margarete Vitória Calado Ruivinho
Pereira sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Tabaçô, concelho de Arcos de Valdevez, onde reside,
no lugar da Boavista, portador do bilhete de identidade
n.º 7862065, emitido em 9 de Julho de 1999 pelos Serviços de
Identificação Civil de Viana do Castelo;

2.º Franck Louis Pereira Dias, contribuinte fiscal n.º 218925808,
solteiro, maior, natural do Canadá, residente no lugar do Cami-
nho Novo, da referida freguesia de Tabaçô, portador do bilhete
de identidade n.º 11155273, emitido em 14 de Abril de 1999 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Viana do Castelo.

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 SPEEDSHAP � Reparação
de Automóveis, L.da, e tem a sua sede no lugar do Caminho Novo,
freguesia de Tabaçô, concelho de Arcos de Valdevez.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na manutenção e repara-
ção de veículos automóveis. Comércio a retalho de veículos au-
tomóveis.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

veis, incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e rea-

lizar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestan-
do as garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, tais como
letras de favor, avais, fianças e abonações, ficando o infractor
responsável perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quo-
tas a não sócios.
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2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de
quotas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota ou quando a mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Declararam finalmente os outorgantes
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje,

para o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negó-
cios jurídicos em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o le-
vantamento da totalidade do capital social depositado para aqui-
sição de equipamento.

Assim o outorgaram.
Para efeitos emolumentares, o capital social corresponde a

1 002 410$.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela so-

ciedade, expedido em 26 do mês findo pelo Registo Nacional de
Pessoas Colectivas;

b) Guia do depósito efectuado hoje, à ordem da sociedade, das
entradas em dinheiro correspondentes ao capital social, na agên-
cia da Caixa Geral de Depósitos, em Arcos de Valdevez;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva
P 504885618, do qual consta o código de actividade 50200.

Preveni os outorgantes da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explica-
do o seu conteúdo, em voz alta e na sua presença simultânea.

Conferida.

O Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08863636

BARBOSA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 157; identificação de pessoa colectiva n.º 500878137; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 4/250299.

Mudança de objecto e alteração parcial de contrato de sociedade

No dia 25 de Novembro de 1998, na vila e Cartório Notarial
de Arcos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina
Barbosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

a) Manuel Dantas Coelho, casado, natural da freguesia de
Aguiã, deste concelho, residente no lugar de Codeceira, da fre-
guesia de Prozelo, também deste concelho; e

b) Maria da Conceição Dantas Fernandes Coelho, casada, na-
tural da dita freguesia de Prozelo, onde reside, no lugar de
Codeceira, os quais outorgam na qualidade de únicos sócios em
representação de Barbosa & Fernandes, L.da, sociedade comerci-
al por quotas com sede no Largo da Lapa, sem número, fregue-
sia de Arcos de Valdevez (Salvador), desta vila e concelho, ma-
triculada na Conservatória do Registo Comercial deste concelho
sob o n.º 157/170779, com o capital social, integralmente reali-
zado, de 3 800 000$, identificação de pessoa colectiva
n.º 500878137, constituída por escritura outorgada neste Cartório
no dia 18 de Maio de 1979, exarada a fls. 81 v.º e seguintes do
livro de notas para escrituras diversas B-105.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declararam, na invocada qualidade:
Que, pela presente escritura, alteram o objecto da sociedade sua

representada, cuja actividade actual é o comércio de materiais para
construção civil, nomeadamente bricolage, equipamentos sanitários,
ladrilhos e similares, passando a sociedade a ter como objecto o
comércio a retalho de adubos, farinhas, rações e pesticidas;

Que, em consequência, alteram o contrato da indicada socie-
dade quanto ao respectivo artigo 2.º, o qual passa a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho, em estabeleci-
mentos não especializados, de adubos, farinhas, rações e pesticidas.

E que, nestes termos, dão como parcialmente alterado o con-
trato da aludida sociedade.

Arquivo:
Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial deste

concelho, pela qual verifiquei a qualidade invocada pelos outor-
gantes, o teor da matrícula e o registo da autorização para ma-
nutenção dos apelidos que figuram na firma social pela cota n.º 5.

Foi-me exibido:
Certificado de admissibilidade para efeitos de mudança de

objecto emitido pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em
28 de Outubro de 1998, válido por 180 dias.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto dentro do prazo de três meses a contar de hoje
na Conservatória do Registo Comercial deste concelho.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explica-
do o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de
ambos.

Conferida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 01940546

ARAÚJO & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 306; identificação de pessoa colectiva n.º 503303526; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 1/11022000.

Certifico que é do teor seguinte a inscrição E-8 referente à
sociedade em epígrafe:

Apresentação n.º 1/11022000 � Nomeação de gerência.
Nomeada: Rosa Helena Ferreira Coelho Martins, casada, Souto

Novo, Aguiã, deste concelho.
Data: 1 de Outubro de 1999.

2 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 08863679

CIMARCO � INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO
DOS ARCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 225; identificação de pessoa colectiva n.º 502217570; ins-
crição n.º 7; números e data das apresentações: 11 e 12/31012000.

Cessão de quota e alteração parcial de contrato de sociedade

No dia 8 de Outubro de 1999, na vila e Cartório Notarial de
Arcos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina
Barbosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º José de Amorim Lourenço, contribuinte fiscal
n.º 186364849, e mulher, Maria de Sousa Brandão, casados sob
o regime da comunhão geral de bens, naturais da freguesia de
Souto, deste concelho, onde residem, no lugar de Capela;

2.º Hélio Ferreira Gomes, contribuinte fiscal n.º 123936152, e
mulher, Margarida Maria da Silva Loureiro Gomes, casados sob
o regime da comunhão de adquiridos, ela natural da freguesia de
Castelões de Cepeda, do concelho de Paredes, e ele da freguesia
de Paçô, deste concelho, onde residem, no lugar de Arremessa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declarou o primeiro outorgante marido:
Que ele e os segundos são os únicos e actuais sócios da socie-

dade comercial por quotas que gira sob a denominação de
CIMARCO � Indústria de Produtos de Cimento dos Arcos, L.da,
identificação de pessoa colectiva n.º 502217570, com sede no
lugar de Campos de Lima, da referida freguesia de Paçô, matri-
culada na Conservatória do Registo Comercial deste concelho sob
o n.º 225/110989, com o capital social, integralmente realizado,
de 80 000 000$, representado por três quotas: uma de
40 000 000$, pertencente à segunda outorgante mulher, e duas de
20 000 000$, pertencendo-lhe uma e outra ao segundo outorgante,
marido, constituída por escritura outorgada neste Cartório no dia
14 de Julho de 1989, exarada a fls. 49 v.º e seguintes do livro de
notas para escrituras diversas n.º 168-A;

Que a aludida sociedade não possui bens imóveis.
Declararam os primeiros outorgantes:
Que, pela presente escritura e por preço igual ao respectivo

valor nominal, que já receberam, cedem ao segundo outorgante



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 73 � 27 de Março de 20006882-(100)

marido a quota de 20 000 000$ de que ele, primeiro outorgante
marido, é titular na citada sociedade;

Que ele, primeiro outorgante varão, renuncia ao cargo de ge-
rente da referida sociedade.

Declarou o segundo outorgante que aceita a presente cessão de
quota nos termos exarados.

Declararam os segundos outorgantes que, na qualidade de úni-
cos sócios que passam a ser da indicada sociedade, pela presen-
te escritura, alteram parcialmente o contrato da mesma quanto ao
respectivo artigo 7.º, corpo e § 1.º, mantendo os §§ 2.º e 3.º do
mesmo artigo, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete aos sócios Hélio
Ferreira Gomes e Margarida Maria da Silva Loureiro Gomes, já
nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de qualquer um dos gerentes.

Assim o disseram e outorgaram.
Documentos arquivados:
a) Certidão emitida pela Conservatória do Registo Comercial

deste concelho de teor da matrícula da citada sociedade e pela
qual verifiquei a titularidade das quotas que constituem o contrato
social;

b) Fotocópia autenticada extraída hoje neste Cartório da decla-
ração de rendimentos, modelo n.º 22, cujo original foi apresen-
tado na Repartição de Finanças deste concelho em 8 de Setem-
bro corrente, pela qual verifiquei que, em função do último
balanço e do resultado líquido do exercício, o valor da quota ora
cedida é de 304 956$.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto, dentro do prazo de três meses, a contar de hoje,
na Conservatória do Registo Comercial deste concelho.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos expli-
cado o seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de
todos.

Conferida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08863407

ALMADAS & MENEZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 457; identificação de pessoa colectiva n.º 504528750; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 8/01022000.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Novembro de 1999, na vila e Cartório Notarial
de Arcos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina
Barbosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

1.º Luiz Gerpe Saraiva de Menezes, contribuinte fiscal
n.º 133662578, viúvo, natural de Espanha, residente na Casa do
Outeiro, na freguesia de Vale, deste concelho;

2.º António Aventino de Almada Saraiva de Menezes, contri-
buinte fiscal n.º 157480240, casado com Guilhermina Branca
Portocarrero Araújo sob o regime de separação de bens, natural
de Angola, residente no lugar de Pereira, da freguesia de Noguei-
ra, do concelho de Ponte da Barca;

3.º Luís Lourenço de Almada Saraiva de Menezes, contribuin-
te fiscal n.º 158148673, solteiro, maior, natural de Angola, resi-
dente na mencionada Casa do Outeiro, o qual outorga por si e na
qualidade de procurador, em representação de:

a) Lopo de Almada Saraiva de Menezes, contribuinte fiscal
n.º 183406044, casado com Odila Faustino Gonçalves de Menezes
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural de Angola, re-
sidente na Rua do Monsenhor Airosa, 49, 2.º, direito, em Braga;
e de

b) Helena Carlota de Almada e Menezes, contribuinte fiscal
n.º 193111454, solteira, maior, natural de Angola, residente na Rua
de Lagares d�El Rei, 2, 1.º, esquerdo, em Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

Declararam, nas qualidades em que intervêm, que fazem entre
si e os constituintes do terceiro outorgante um contrato de socie-

dade comercial do tipo por quotas de responsabilidade limitada,
a qual se regerá pelo constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Almadas & Menezes, L.da, e vai ter
a sede instalada na Casa do Outeiro, na freguesia de Vale, do
concelho de Arcos de Valdevez.

§ único. A administração poderá mudar a sede social para ou-
tro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
independentemente de autorização da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de turismo em espaço
rural, organização de festas, banquetes e animação cultural.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, equivalente a 1 002 410$, representado por cinco
quotas: uma de 4000 euros, pertencente ao sócio Luiz Gerpe
Saraiva de Menezes, e quatro de 250 euros cada  uma,
pertencendo uma a cada um dos restantes sócios.

ARTIGO 4.º

Por deliberação unânime, poderá a sociedade exigir prestações
suplementares até ao montante global máximo de 100 000 euros,
ficando todos os sócios obrigados às mesmas na proporção do
valor das respectivas quotas.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação unânime, poderão os sócios fazer contra-
tos de suprimentos com a sociedade, caso esta deles careça, nos
termos, prazo, condições e à taxa de juro que forem estipulados
em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade compete aos sócios Luiz
Gerpe Saraiva de Menezes e Luís Lourenço de Almada Saraiva
de Menezes, os quais ficam desde já nomeados gerentes, e será
remunerada ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção conjunta dos dois gerentes, salvo nos actos de
mero expediente, em que é suficiente a intervenção de qualquer
um dos mesmos.

3 � Em ampliação dos poderes de gerência, poderão os geren-
tes tomar imóveis de arrendamento para a sociedade, adquirir,
permutar ou vender veículos automóveis em nome da mesma,
fazer contratos de aluguer de móveis e outros equipamentos, bem
como subscrever contratos leasing.

4 � Aos gerentes não é permitido obrigar a sociedade em actos
ou contratos alheios ao objecto social, nomeadamente em letras
de favor, fianças, avales, abonações e outros actos análogos.

ARTIGO 7.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre sócios.
2 � A cessão a estranhos depende do consentimento da socie-

dade, tendo, neste caso, a sociedade direito de preferência, em
primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em segundo.

3 � O sócio que pretender ceder a quota a estranho deverá
comunicar tal facto, por escrito, à sociedade com a antecedência
mínima de 30 dias e da comunicação constará a identificação do
eventual adquirente, bem como o preço e condições da cessão.

4 � Mediante a comunicação a que se refere o número ante-
rior, deverá a sociedade pronunciar-se dentro de igual prazo e
comunicar a decisão ao sócio cedente.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar as quotas nos termos legais em
caso de arresto, penhora ou qualquer outro ónus ou encargo que
incidam sobre as mesmas, bem como no caso de cessão de quo-
tas contra o disposto no artigo anterior, no caso de falência ou
insolvência de qualquer um dos sócios e também no caso de di-
vórcio de sócio cuja quota venha a ser adjudicada ao respectivo
cônjuge, sendo o valor da quota a amortizar o que resultar de um
balanço realizado para o efeito.
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ARTIGO 9.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer um dos só-
cios, a sociedade prosseguirá com os sobrevivos e os herdeiros
do falecido ou o representante legal do interdito, devendo aque-
les nomear um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária ou sub-
sistir a interdição.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas
registadas, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de
15 dias, salvo se a lei prescrever outras formas e prazos de con-
vocação.

ARTIGO 11.º

A sociedade assume as despesas inerentes à sua constituição,
nomeadamente com a presente escritura, registo e publicações,
pelo que a gerência fica autorizada a proceder ao levantamento
do dinheiro correspondente à realização do capital, antes de efec-
tuado o registo definitivo deste contrato, para pagamento das re-
feridas despesas, bem como das emergentes da aquisição do equi-
pamento necessário à actividade que a sociedade se propõe
desenvolver.

E que, nestes termos, e nas indicadas qualidades, dão como
efectuado o presente contrato de sociedade.

Arquivo duas procurações conferidas ao terceiro outorgante,
pelas quais verifiquei a qualidade por si invocada em relação aos
seus constituintes e os respectivos poderes.

Documentos exibidos:
a) Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 31 de Maio do
ano corrente;

b) Duplicado da guia do depósito das entradas corresponden-
tes à realização do capital, efectuado hoje no balcão da Caixa
Geral de Depósitos, S. A., nesta vila;

c) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva
P504528750, emitido pelo citado Registo Nacional em 24 do
mesmo mês, do qual consta que o código da actividade econó-
mica tem o n.º 55233.

Adverti os outorgantes da obrigação legal de requererem o re-
gisto deste contrato na Conservatória do Registo Comercial des-
te concelho dentro do prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos.

Conferida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08863490

TEIXEIRA & LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 65; identificação de pessoa colectiva n.º 500423083; ins-
crição n.º 9; número e data da apresentação: 3/18022000.

Aumento de capital e alteração parcial de contrato de sociedade

No dia 30 de Abril de 1999, na vila e Cartório Notarial de
Arcos de Valdevez, perante mim, licenciada Maria Albertina
Barbosa Campos, notária do referido Cartório, compareceram
como outorgantes:

a) Isabel Maria Loureiro Teixeira Ferrão, contribuinte fiscal
n.º 134757920, casada com Albino Mário Borges Ferrão sob o
regime da comunhão de bens adquiridos, natural da freguesia de
Paçô, deste concelho, onde reside, no lugar de Alto de Freitas;

b) Manuel Loureiro Teixeira, contribuinte fiscal n.º 161762263,
casado com Regina Paula da Fecha Zamith Soares Teixeira sob
o regime da comunhão de bens adquiridos, natural da indicada
freguesia de Paçô, residente no lugar de Sobreiro, da freguesia
de Giela, deste concelho;

c) Altino Loureiro Teixeira, contribuinte fiscal n.º 137148372,
casado com Maria Helena Gonçalves Neto sob o regime da se-
paração de bens, natural da aludida freguesia de Paçô, residente
no lugar de Carreira, da freguesia de Arcos de Valdevez (São
Paio), também deste concelho;

d) Maria Emília Loureiro Teixeira Rodrigues, contribuinte fis-
cal n.º 145395308, casado com Manuel Afonso Rodrigues sob o
regime da comunhão geral de bens, natural da citada freguesia de
Paçô, onde reside, no lugar de Alto de Freitas.

Os quais outorgam na qualidade de únicos sócios, em represen-
tação de Teixeira & Loureiro, L.da, identificação de pessoa colec-
tiva n.º 500423083, sociedade comercial por quotas com sede na
Rua do Dr. Vaz Guedes, freguesia de Arcos de Valdevez (São
Paio), nesta vila e concelho, matriculada na Conservatória do
Registo Comercial deste concelho sob o n.º 65, com o capital
social, integralmente realizado, de 20 000 000$, no qual cada um
dos sócios Isabel Maria Loureiro Teixeira Ferrão e Manuel Lou-
reiro Teixeira é titular de uma quota do valor de 9 400 000$, e
cada um dos sócios Altino Loureiro Teixeira e Maria Emília
Loureiro Teixeira Rodrigues é titular de uma quota de 400 000$,
sendo todos os sócios contitulares de outra quota de 400 000$,
sociedade que foi constituída por escritura outorgada neste Car-
tório no dia 26 de Maio de 1967, exarada a fls. 28 v.º e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas A-39.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento
pessoal.

Declararam os outorgantes que, pela presente escritura e na
qualidade em que intervêm, aumentam o capital da indicada so-
ciedade, procedendo à redenominação do mesmo expresso em
Euros, de 20 000 000$ para 20 048 200$, com a redenominação
traduzida em 100 000 euros, sendo o aumento, no valor de
48 200$, realizado com as seguintes entradas em numerário:

Cada um dos sócios Isabel Maria Loureiro Teixeira Ferrão e
Manuel Loureiro Teixeira eleva o valor da quota de 9 400 000$,
de que cada um é titular, para 9 422 654$, equivalente a
47 000 euros, com entradas em dinheiro efectuadas por cada um
dos mesmos no montante de 22 654$;

Cada um dos sócios Altino Loureiro Teixeira e Maria Emília
Loureiro Teixeira Rodrigues eleva o valor das respectivas quotas
de 400 000$, para 400 964$, equivalente a 2000 euros, para o que
cada um efectuou uma entrada em dinheiro no montante de 964$.

Todos os sócios elevam o valor da quota de 400 000$ de que
são contitulares para 400 964$, equivalente a 2000 euros, tendo
para o efeito efectuado uma entrada global de 964$.

Declararam ainda, sob sua inteira responsabilidade, que as re-
feridas entradas já constam da escrita social e que não são exi-
gíveis nem por lei, nem pelo contrato a realização de quaisquer
outras entradas, encontrando-se já registado na competente con-
servatória o aumento de capital anterior pela cota n.º 7.

Mais declararam que, também pela presente escritura, delibe-
ram alterar o montante global máximo das prestações suplemen-
tares exigíveis aos sócios para 250 000 euros.

Em consequência, alteram parcialmente o contrato da socie-
dade, sua representada, quanto aos respectivos artigos 3.º e 4.º,
os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 100 000 euros, equiva-
lente a 20 048 200$, representado por cinco quotas, sendo duas
de 2000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Altino
Loureiro Teixeira e Maria Emília Loureiro Teixeira Rodrigues,
outra de igual valor, pertencente em comum a todos os sócios, e
duas de 47 000 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios Isabel Maria Loureiro Teixeira Ferrão e Manuel Loureiro
Teixeira.

ARTIGO 4.º

Por deliberação aprovada pelos votos correspondentes ao mí-
nimo de 75% do capital, poderão ser exigíveis aos sócios presta-
ções suplementares até ao montante global de 250 000 euros, fi-
cando todos os sócios obrigados às mesmas, na proporção do
valor das respectivas quotas.

E que, nestes termos, dão como aumentado o capital e parci-
almente alterado o contrato da sociedade que representam.

Arquivo:
Certidão emitida pela referida Conservatória, pela qual verifiquei

a qualidade de únicos sócios invocada pelos outorgantes, a titula-
ridade das quotas e o registo do aumento de capital anterior.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o re-
gisto deste acto, dentro do prazo de três meses a contar de hoje,
na Conservatória do Registo Comercial deste concelho.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e aos mesmos explicado o
seu conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos.

Conferida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08863571
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SOUSA PEREIRA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 321; identificação de pessoa colectiva n.º 503410322; data
da apresentação: 14012000.

Certifico, nos termos e para efeitos dos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que foram depositados na respec-
tiva pasta todos os documentos referentes à prestação de contas
do ano de 1998.

2 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 08863466

POSSESSIVE � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arcos de Valdevez. Matrí-
cula n.º 459; identificação de pessoa colectiva n.º 504810707; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/23022000.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Fevereiro de 2000, na cidade de Braga e 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,
compareceu Vítor Gustavo Rodrigues Coelho, contribuinte
fiscal n.º 207566305, solteiro, maior, natural da freguesia de
Aguiã, concelho de Arcos de Valdevez, onde reside, no lugar
de Bouçós, portador do bilhete de identidade n.º 10522911,
emitido em 12 de Fevereiro de 1997 em Viana do Castelo pelos
Serviços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu referido bilhete
de identidade.

E por ele foi dito que, pela presente escritura, e não sendo
sócio de qualquer outra, constitui um sociedade unipessoal por
quotas, que há-de regular-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POSSESSIVE � Comércio
de Vestuário, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua do
Dr. Joaquim Carlos da Cunha Cerqueira, 29, freguesia de Vila
Fonche, concelho de Arcos de Valdevez.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de
vestuário, calçado e outros acessórios de moda.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos comple-
mentares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócio de responsabilidade ilimitada, independente-
mente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, integralmente realizado em
dinheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem
ao próprio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens,
desde que necessários ou inerentes à prossecução do objecto so-
cial, pela forma escrita exigida por lei e de acordo com a deli-
beração próprio, quando necessária.

Declarou finalmente o outorgante que as operações sociais
poderão iniciar-se a partir de hoje, para o que a gerência fica
autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos em nome da

sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da totalidade do
capital social depositado para aquisição de equipamento.

Assim o outorgou.
Foram-me exibidos:
a) Certificado da admissibilidade da firma adoptada pela so-

ciedade, expedido em 15 de Dezembro do ano transacto pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas;

b) Guia do depósito efectuado ontem na agência de Arcos
de Valdevez do Banco Pinto & Sotto Mayor, à ordem da
sociedade, das entradas em dinheiro correspondentes ao capital
social;

c) Cartão provisório de identificação pessoa colectiva
P504810707, do qual consta o código de actividade 5242.

Preveni o outorgante da obrigação de ser requerido o registo
deste acto no prazo de três meses a contar de hoje.

Esta escritura foi lida ao outorgante e ao mesmo explicado o
seu conteúdo, em voz alta.

Conferida.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 08863733

MELGAÇO

TRANSPORTES SOUSA E CARPINTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Melgaço. Matrícula n.º 117/
951212; identificação de pessoa colectiva n.º 503588458; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/170100.

Certifico que foi depositada a acta da qual consta a cessação
de funções de gerência da sociedade em epígrafe de José Alberto
Carpinteiro, em 7 de Janeiro de 2000.

Mais certifico que, pela mesma acta, foi nomeado gerente Al-
berto Augusto Gonçalves, por deliberação de 7 de Janeiro de
2000.

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
10776656

VALENÇA

JOSÉ JOÃO FERNANDES & FERNANDES, L.DA

Sede: lugar da Pedreira, freguesia de Cerdal,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 663;
identificação de pessoa colectiva n.º 504350340; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 2/000229.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato:
Artigo alterado: n.º 1 do artigo 4.º, que passa a ter a seguinte

redacção:

4.º

1 � Para o cargo de gerentes ficam desde já nomeados o só-
cio José João da Cunha Fernandes e João Martins Fernandes,
sendo necessária a assinatura de ambos para obrigar a sociedade,
mas as futuras nomeações ou destituições de gerentes, bem como
a sua remuneração, poderão também ser por deliberação em as-
sembleia geral.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06854648

A. MONTE & TEMPORÃO, L.DA

Sede: Avenida de Miguel Dantas, Prédio Miguel Dantas,
loja 6, Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 642;
identificação de pessoa colectiva n.º 504278126; inscrição n.º 7;
número e data da apresentação: 5/000301.
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Certifico que foi registado o aumento de capital e alteração
parcial do contrato:

Artigos alterados: 3.º e 4.º e aditado o artigo 6.º, que passam
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 75 000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais, nos valo-
res nominais de 37 500 euros, pertencentes uma a cada um dos
referidos sócios, José Manuel Temporão Monte e Iolanda Maria
Temporão Monte.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a
cargo dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for delibera-
do em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente Antero Graça do Monte,
casado, residente no lugar da Estrada, Vivenda Polana, freguesia
de Mazedo, concelho de Monção.

4 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a intervenção de um gerente.

5 � É expressamente proibido ao gerente usar a firma social
em letras de favor, fianças, abonações e demais actos ou contra-
tos alheios aos interesses e negócios da sociedade.

6.º

Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral, bem corno podem ser exigidas aos
sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
250 000 euros, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral, por unanimidade.

Está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06854656

SALUSTIANO & VIRGÍNIA FARIA, L.DA

Sede: Centro Comercial Atenas,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 328;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630213; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000302.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de fun-
ções do gerente Salustiano Faria da Costa.

Data: 1 de Janeiro de 2000.
Causa: renúncia.

3 de Março de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06854664

VIANA DO CASTELO

FERRAZ & FERRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viana do Castelo. Matrícula
n.º 1952; identificação de pessoa colectiva n.º 503468410; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 67/981230.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à
prestação de contas relativas ao ano de 1997 da sociedade em
epígrafe.

14 de Maio de 1999. � A Ajudante, Maria de Fátima Ribeiro
Morais de Macedo. 10675418

VILA REAL
BOTICAS

RESTAURANTE FLOR DO BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 47;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000306.

Certifico que, por escritura lavrada no dia 7 de Dezembro de
1999, exarada de fl. 57 a fl. 58 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 16-C do Cartório Notarial de Botica, entre Susete
Morais Pires e Paula Maria Morais Pires Dosantos foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Restaurante Flor do Barroso, L.da,
com sede social no lugar da Carreira da Lebre, freguesia de Beça,
concelho de Boticas.

§ único. A gerência pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a actividade de restaurante.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$, dividido em duas quotas cujo valor nominal se indi-
ca a seguir ao nome de cada sócia, quotas essas pertencentes às
sócias como se vai discriminar: Paula Maria Morais Pires
Dosantos, 505 000$, e Susete Morais Pires, 505 000$.

ARTIGO 4.º

Às sócias podem ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 3 000 000$, no valor proporcional à quota
de cada uma.

ARTIGO 5.º

Qualquer divisão e cessão de quotas fica sempre dependente do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, fica afecta às sócias ou a
pessoas estranhas à sociedade, ficando desde já nomeada geren-
te a sócia Paula Maria Morais Pires Dosantos.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, activa ou passivamente, em juízo
e fora dele, em todos os seus actos e contratos é necessária a
assinatura da gerente.

§ 2.º A nomeação ou destituição da gerência, pode ser efectu-
ada por deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, salvo
se a lei exigir outras formalidades.

§ único. Nas assembleias gerais qualquer sócia pode fazer
representar-se pelo seu cônjuge, descendente ou outro sócio ou
por pessoa estranha à sociedade, mediante simples carta dirigida
ao presidente da mesa, acompanhada de fotocópia do bilhete de
identidade para efeitos de confronto da assinatura.

Pela outorgante foi ainda dito que, para fazer face às despesas
com esta escritura, respectivo registo e publicações e para insta-
lação da sede social, com vista ao início de actividade, fica a
gerente autorizada a levantar o capital social depositado.

Adverti a outorgante de que o registo deste acto é obrigatório
e deve ser requerido no prazo de três meses a contar desta data.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Mário Jorge
Gonçalves Barroso. 01319809




