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4.  Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

ANALINA � LUBRIFICANTES E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 1711;
identificação de pessoa colectiva n.º 502940824; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 10/29032000.

Certifico que cessou funções de gerente, em 2 de Março de 2000,
o ex-sócio Saul Ferreira Rodrigues Baia, por renúncia, e foi altera-
do o pacto quanto ao artigo 4.º, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a Cassiano
Alves Bandeira e Rui Manuel Neves Bandeira, já nomeados ge-
rentes.

Para obrigar validamente a sociedade, activa e passivamente, em
quaisquer actos e contratos, em juízo ou fora dele, basta a assina-
tura de um gerente.

Está conforme.

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

3 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706666

GALVOMEC � EQUIPAMENTOS GALVÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2021;
identificação de pessoa colectiva n.º 503639915; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 11/29032000.

Certifico que foi alterado o pacto da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 5 000 000$, e acha-se repre-
sentado pelas seguintes três quotas: uma do valor nominal de
2 500 000$, pertencente ao sócio Sérgio Manuel Valente de Almeida
Abrantes, e duas do valor nominal de 1 250 000$ cada, pertencen-
do uma a cada um dos sócios José Augusto Mesquita Tavares e
António Luís Coelho de Matos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, consoante for
resolvido em assembleia geral, pertence aos sócios, já nomeados
gerentes, e para que ela se considere validamente obrigada são ne-
cessárias as assinaturas de dois gerentes, uma das quais será obri-
gatoriamente, a do gerente Sérgio Manuel Valente de Almeida
Abrantes. Nos assuntos de mero expediente é suficiente a assina-
tura de qualquer um dos gerentes.

2 � Em ampliação dos poderes de gerência os gerentes poderão
comprar e vender veículos automóveis e acordar, desistir e transi-
gir em juízo.

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

Está conforme.

3 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de
Oliveira. 10706674

VETÁGUEDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
VETERINÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2505;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/28032000.

Certifico que entre Artur Manuel de Jesus Alves, Sónia Marga-
rida Rodrigues Miranda, Susana Elisabete Baptista Faim Pessoa e
Isabel Maria de Jesus Alves, todos solteiros, maiores, foi constituída
a sociedade em epígrafe, cujo pacto se regerá pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VETÁGUEDA, Prestação de
Serviços Veterinários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Calouste Gulbenkian,
202, freguesia, concelho e cidade de Águeda.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços médico-
-veterinários e comercialização de produtos veterinários.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
quatro quotas dos valores nominais e titulares seguintes: duas iguais
de 1416 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Artur
Manuel de Jesus Alves e Sónia Margarida Rodrigues Miranda, uma
de 1668 euros, pertencente à sócia Susana Elisabete Baptista Faim
Pessoa, e uma de 500 euros, pertencente à sócia Isabel Maria de
Jesus Alves.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser de-
signados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio Artur Manuel de Jesus Alves.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente a 30 vezes o capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral que delibere o reembolso.

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

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.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10706658
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ANADIA

PIPOFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, HIGIENE
E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1697/
990622; identificação de pessoa colectiva n.º 504527045; inscrições
n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 12 e 13/20000329.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu contrato quan-
to aos artigos 3.º, 4.º, 5.º, 7.º e 10.º, os quais passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital da sociedade, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas: uma de
4700 euros, do sócio Acácio Carreira, e duas quotas iguais de
150 euros, uma de cada um dos sócios Natália da Silva Lusitano
Rodrigues e Carlos da Silva Baptista.

ARTIGO 4.º

Serão exigíveis aos sócios prestações suplementares até ao quín-
tuplo do capital social, mediante deliberação dos sócios represen-
tativos de, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, per-
tence a sócios ou não sócios, nomeados gerentes em assembleia
geral.

2 � Para obrigar a sociedade bastará a assinatura do gerente
Acácio Carreira.

3 � Poderá a gerência, por sua simples deliberação, deslocar a
sede social para outro local do concelho ou para concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

A representação voluntária de um sócio em deliberações de sócios
que a admita só pode ser conferida nos termos legais, salvo quanto
ao sócio Acácio Carreira, que pode fazer-se representar por qual-
quer pessoa.

ARTIGO 10.º

Para qualquer questão emergente do presente contrato fica es-
tipulado o foro da comarca de Aveiro, com renúncia a qualquer
outro.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10347542

BATISCON, CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1686/
990419; identificação de pessoa colectiva n.º 504398032; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 23/
20000329.

Certifico que o ex-sócio Adérito de Jesus Simões cessou funções
de gerente da sociedade em epígrafe, por renúncia de 27 de Março
de 2000.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, fica
arquivado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10347534

AVEIRO

GEOAVEIRO, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4788/
000313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/000313.

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 2000, exarada a
fl. 140 do livro n.º 78-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, foi entre José Carlos de Almeida
Martins, casado, e Hugo André Pacheco Sá e Castro, solteiro, maior,
constituída a sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GEOAVEIRO, Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Banda da Amizade,
Centro Comercial Bairro do Liceu, loja 20-A, freguesia da Glória,
concelho de Aveiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e administração
de obras públicas e privadas, casas, edifícios, moradias, armazéns,
pontes, estradas, vias de comunicação, obras industriais, reparação
e restauração de casas, edifícios, monumentos e prestação de ser-
viços conexos, compra e venda de materiais de construção, presta-
ção de empreitadas de obras de construção civil para terceiros.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 euros (equivalente a 4 009 640$), e
corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores nominais de
10 000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios, José
Carlos de Almeida Martins e Hugo André Pacheco Sá e Castro, que
cada um realiza quanto a 200 euros em numerário e quanto a
9800 euros com a transferência que fazem dos seus seguintes bens
móveis:

O sócio José Carlos de Almeida Martins transfere para a socie-
dade: uma rebarbadora Black & Decker, n.º 0025098, com o valor
atribuído de 225 euros; uma rebarbadora Bosch, n.º 20-2306, com
o valor atribuído de 325 euros; uma betoneira CE M90L4, n.º 9205/
05.96, com o valor atribuído de 1000 euros; um guincho, com o
valor atribuído de 1500 euros; uma máquina de cortar ferro Pergrua
Caribe, 18V20-V295-99, com o valor atribuído de 2870 euros; um
martelo eléctrico Dewalt/545, n.º 024623, com o valor atribuído de
850 euros; 179 escoras usadas, com o valor global atribuído de
890 euros, e diversas pequenas ferramentas, com o valor global atri-
buído de 2140 euros;

O sócio Hugo André Pacheco Sá e Castro transfere para a so-
ciedade: um berbequim, com o valor atribuído de 270 euros; um
vibrador, com o valor atribuído de 460 euros; uma serra eléctrica
de mesa, com o valor atribuído de 280 euros; 32 placas metálicas
para pilares, com o valor global atribuído de 1000 euros; 750 es-
coras, com o valor global atribuído de 6000 euros, e outras peque-
nas ferramentas, com o valor global atribuído de 1790 euros.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, são necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social.

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

Disposição transitória

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

Relatório de verificação do valor dos bens (nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais).

1 � Introdução:
a) José Carlos de Almeida Martins pretende realizar parcialmente

a quota que irá subscrever na sociedade por quotas com a firma
GEOAVEIRO, Construções, L.da, de valor nominal de 10 000 euros,
por entrada em espécie com os seguintes bens:

Euros

1 rebarbadora Black & Decker n.º 0025098 ..................... 225
1 rebarbadora Bosch n.º 20-2306 ...................................... 325
1 betoneira CE M90L4 n.º 9205/05.96 ............................. 1 000
1 guincho ........................................................................... 1 500
1 máquina cortar ferro Pergrua Caribe 18X20-V295-99 2 870
1 martelo eléctrico Dewalt/545 n.º 024623 ....................... 850
179 escoras usadas ............................................................ 890
Diversas pequenas ferramentas ......................................... 2 140

9 800

b) Foi-nos pedido que, nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, nos pronunciássemos sobre a verificação
dos valores daqueles bens.

2 � Identificação do titular dos bens:
Os bens descritos no n.º 1, alínea a), são propriedade de José Car-

los de Almeida Martins, contribuinte fiscal n.º 134486404, possui-
dor do bilhete de identidade n.º 5388732, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Aveiro em 4 de Junho de 1998.

3 � Avaliação dos bens:
3.1 � Critérios de avaliação:
Na avaliação dos bens descritos no n.º 1, alínea a), foram tidos

em conta os valores correntes no mercado para bens usados e no
estado de conservação idênticos aos dos bens avaliados.

3.2 � Valor atribuído aos bens:
Com base nos critérios referidos no n.º 3.1, o valor atribuído aos

bens descritos no n.º 1, alínea a), é de 1 964 720$, ou 9800 euros,
de acordo com os critérios apresentados.

4 � Parecer:
Tendo em consideração o descrito nos parágrafos anteriores, so-

mos de parecer que os bens, diferentes de dinheiro, com os quais
José Carlos de Almeida Martins realizará parte do capital subscri-
to na GEOAVEIRO, Construções, L.da, estão apropriadamente va-
lorizados e suportam a realização do capital subscrito, pelo referi-
do sócio, no montante referido no n.º 3.2.

1 de Fevereiro de 2000. � Jorge Silva, Oliveira e Silva, Victor
Campos, A. Neto e J. Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Rodrigues Neto (revisor ofi-
cial de contas n.º 857).

Relatório de verificação do valor dos bens (nos termos do artigo 28.º
do Código das Sociedades Comerciais).

1 � Introdução:
a) Hugo André Pacheco Sá e Castro pretende realizar parcialmen-

te a quota que irá subscrever na sociedade por quotas com a firma
GEOAVEIRO, Construções, L.da, de valor nominal de 10 000 euros,
por entrada em espécie com os seguintes bens:

Euros

1 rebarbadora Black & Decker n.º 0025098 ..................... 225
1 berbequim ....................................................................... 270
1 vibrador ........................................................................... 460
1 serra eléctrica de mesa ................................................... 280
32 placas metálicas para pilares ........................................ 1 000
750 escoras ........................................................................ 6 000
Outras pequenas ferramentas ............................................ 1 790

9 800

b) Foi-nos pedido que, nos termos do artigo 28.º do Código das
Sociedades Comerciais, nos pronunciássemos sobre a verificação
dos valores daqueles bens.

2 � Identificação do titular dos bens:
Os bens descritos no n.º 1, alínea a), são propriedade de Hugo

André Pacheco Sá e Castro, contribuinte fiscal n.º 199674523, pos-
suidor do bilhete de identidade n.º 10748814, emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Aveiro em 18 de Julho de 1997.

3 � Avaliação dos bens:
3.1 � Critérios de avaliação:
Na avaliação dos bens descritos no n.º 1, alínea a), foram tidos

em conta os valores correntes no mercado para bens usados e no
estado de conservação idênticos aos dos bens avaliados.

3.2 � Valor atribuído aos bens:
Com base nos critérios referidos no n.º 3.1, o valor atribuído aos

bens descritos no n.º 1, alínea a), é de 1 964 720$, ou 9800 euros,
de acordo com os critérios apresentados.

4 � Parecer:
Tendo em consideração o descrito nos parágrafos anteriores, so-

mos de parecer que os bens, diferentes de dinheiro, com os quais
Hugo André Pacheco Sá e Castro realizará parte do capital subs-
crito na GEOAVEIRO, Construções, L.da, estão apropriadamente va-
lorizados e suportam a realização do capital subscrito pelo referi-
do sócio, no montante referido no n.º 3.2

1 de Fevereiro de 2000. � Jorge Silva, Oliveira e Silva, Victor
Campos, A. Neto e J. Fernandes, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por António Rodrigues Neto (revisor ofici-
al de contas n.º 857).

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835419

ARDOSIANET � SISTEMAS E TECNOLOGIAS
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4787/
000310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/000310.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2000, exarada a
fl. 72 do livro n.º 78-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, foi entre Carlos Augusto
Cancelinha Morais, casado, Mário Ricardo Ferreira Fernandes, sol-
teiro, maior, e Isabel Maria de Melo Pereira, casada, constituída a
sociedade por quotas em epígrafe, que se rege pelo contrato cons-
tante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARDOSIANET � Sistemas e
Tecnologias Multimédia, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vitorino Nemésio,
lote 5, 1.º, direito, trás, lugar de Montes Azurva, freguesia de Eixo,
concelho de Aveiro.

3 � Por simples deliberação da gerência poderá a sede social ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de pu-
blicidade, de internet e formação na área da informática e comer-
cialização de hardware e software.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 1700
euros, pertencente à sócia Isabel Maria de Melo Pereira, e duas
iguais de 1650 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Carlos Augusto Cancelinha Morais e Mário Ricardo Ferreira Fer-
nandes.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que
vierem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já
nomeados gerentes todos os sócios.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835400

FORUM CASA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4789/
000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000314.

Certifico que, por escritura de 13 de Março de 2000, exarada a
fl. 9 do livro n.º 79-A do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Coimbra, foi entre Maria dos Anjos Veiga
da Costa Baptista, divorciada, e Aldina Maria Pinto Vinagre, sol-
teira, maior, constituída a sociedade por quotas em epígrafe, que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORUM CASA � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Orlando Olivei-
ra, 9, rés-do-chão, lugar de Forca, freguesia de Vera Cruz, conce-
lho de Aveiro.

3 � 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, dele-
gações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de representa-
ção da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de

4750 euros, pertencente à sócia Maria dos Anjos Veiga da Costa
Batista, e uma de 250 euros, pertencente à sócia Aldina Maria Pinto
Vinagre.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital social,
desde que deliberado por unanimidade dos sócios que representem
a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dis-
pensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado, ficará a cargo dos sócios a designar em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeada gerente a sócia Maria dos
Anjos Veiga da Costa.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, 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 cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.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 em-
presas.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já a gerente autorizada, designadamente, a adquirir quais-
quer equipamentos, veículos automóveis e outros bens móveis, in-
cluindo por contratos leasing, e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade assume logo que definitivamente matri-
culada.

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835427

LUNURA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4767/
000222; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000222.

Certifico que, por escritura de 26 de Janeiro de 2000, exarada a
fl. 57 do livro n.º 120-B do 2.º Cartório Notarial de Vila Nova de
Gaia, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos se-
guintes estatutos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LUNURA � Empreendimen-
tos Imobiliários, S. A., e reger-se-á pelo presente contrato e legis-
lação aplicável.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Costa do Valado,
freguesia de Oliveirinha, concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da assembleia geral pode ser trans-
ferida a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 � A sociedade pode criar, transferir ou encerrar escritórios,
armazéns, sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social, no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � O objecto social é o de compra de prédios rústicos e urba-
nos para revenda; construção de prédios para venda; loteamentos;
urbanizações de prédios próprios e empreendimentos imobiliários;
administração de bens móveis, imóveis e estabelecimentos; e com-
pra, venda, importação, exportação e representação de quaisquer
produtos.

2 � A sociedade pode adquirir participações em quaisquer so-
ciedades nacionais ou estrangeiras, de objecto igual ou diferente do
seu próprio objecto social, bem como integrar agrupamentos com-
plementares de empresas, consórcios, sociedades reguladas por leis
especiais e ainda associações, podendo, do mesmo modo, alienar li-
vremente as participações de que for titular.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 50 000 euros, que se encontra totalmente
subscrito e realizado em numerário, e é representado por 50 000 ac-
ções de 1 euro cada.

ARTIGO 5.º

As acções serão ao portador ou nominativas, podendo, porém,
revestir a forma meramente escritural.

ARTIGO 6.º

1 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 100 e 1000 acções.
2 � Os títulos representativos das acções conterão a assinatura

do administrador único ou de dois administradores.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode adquirir acções e obrigações próprias, dentro
dos limites e sob as condições impostas por lei, e fazer sobre elas
as operações mais convenientes para o interesse social.

ARTIGO 8.º

A sociedade pode emitir obrigações e outros títulos de dívida, nos
termos e modalidades previstas na lei, por deliberação da assembleia
geral.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Disposições comuns

ARTIGO 9.º

São órgãos sociais a assembleia geral, o administrador único ou
o conselho de administração e o fiscal único ou o conselho fiscal.

ARTIGO 10.º

1 � Os membros de todos os órgãos sociais são eleitos pela as-
sembleia geral por um período de quatro anos, sendo reelegíveis
uma ou mais vezes.

2 � Os membros de todos os órgãos sociais poderão ou não ser
accionistas da sociedade.

3 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais continuam em exercício até que os novos mem-
bros tomem posse dos respectivos cargos.

SECÇÃO II

Assembleia geral

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que deti-
verem, pelo menos, 20 acções.

2 � A cada 20 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não

poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � Os accionista titulares de um número de acções inferior a
20 poderão agrupar-se, nos termos legais, a fim de participarem na
assembleia, devendo designar um de entre eles que a todos repre-
sente.

2 � Os accionistas podem fazer-se representar na assembleia
geral por outros accionistas ou por outra pessoa a quem, por lei im-
perativa, seja atribuído esse direito.

3 � Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão repre-
sentar por pessoa nomeada para o efeito, pela respectiva adminis-
tração, gerência ou direcção.

4 � As representações previstas nos anteriores números devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por car-
ta recebida na sede social até cinco dias antes da data designada
para a reunião.

ARTIGO 13.º

1 � As deliberações sociais são tomadas por maioria simples
dos votos emitidos na assembleia, salvo o disposto no número
seguinte.

2 � As deliberações sobre a alteração do contrato da sociedade,
fusão, cisão, transformação, dissolução ou outros assuntos para os
quais a lei exija maioria qualificada só são válidos se aprovados por
mais de 75% do capital social.

3 � As convocatórias para as assembleias gerais serão efectua-
das nos termos da lei, sem prejuízo de poderem ser efectuadas por
cartas registadas, quando todas as acções forem nominativas.

4 � Os accionistas podem reunir-se em assembleia geral, sem
a observância das formalidades prévias de convocação, se todos
os accionistas estiverem presentes e todos manifestarem a von-
tade de que a assembleia se constitua e delibere sobre determi-
nado assunto.

5 � Em primeira convocação, a assembleia geral apenas poderá
deliberar desde que se encontrem presentes ou representados acci-
onistas que detenham acções correspondentes a, pelo menos, dois
terços do capital social.

6 � Quando a assembleia regularmente convocada não puder
funcionar por insuficiência do capital representado, reunirá em se-
gunda convocação com qualquer número de accionistas presentes
e capital representado.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário.

SECÇÃO III

Administração da sociedade

ARTIGO 15.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo de um só admi-
nistrador ou de um conselho de administração, composto por três
membros.

2 � Havendo um conselho de administração, o seu presidente
será designado em assembleia geral e terá voto de qualidade.

3 � Ocorrendo uma vaga no conselho de administração por falta
ou impedimento de algum administrador, será ela preenchida, até à
próxima assembleia geral seguinte, por um novo membro designa-
do pelo próprio conselho de administração.
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ARTIGO 16.º

Para além dos poderes de gestão que por lei lhe são conferi-
dos, compete ao administrador único ou ao conselho de admi-
nistração:

a) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis ou móveis, incluin-
do acções, quinhões, quotas e obrigações;

b) Dar e tomar de arrendamento ou aluguer;
c) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da ou para a

sociedade;
d) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quais-

quer outras operações de crédito;
e) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de de-

terminados actos ou categorias de actos;
f) Representar a sociedade, em juízo ou fora dele, activa e passi-

vamente, podendo desistir, transigir e confessar quaisquer pleitos,
bem como comprometer-se em árbitros;

g) Praticar todos os demais actos e operações relativos ao objecto
social que não caibam na competência atribuída a outros órgãos da
sociedade.

ARTIGO 17.º

A sociedade vincula-se, em todos os seus actos e contratos:
a) Pela assinatura do administrador único;
b) Pelas assinaturas de dois administradores;
c) Pela assinatura de um só administrador, quando o conselho de

administração, por unanimidade e para cada caso, o designe em acta
ou lhe confira procuração suficiente;

d) Pela assinatura de um mandatário ou procurador com poderes
bastantes para o efeito, designado em assembleia geral ou nos ter-
mos previstos na alínea e) do artigo 16.º destes estatutos.

ARTIGO 18.º

1 � O conselho de administração, quando houver, reúne-se sem-
pre que for convocado pelo presidente ou por dois dos seus mem-
bros, não sendo obrigatório que reúna, pelo menos, uma vez por
mês.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante simples carta dirigida ao
presidente, mas cada instrumento de representação não pode ser
utilizado mais do que uma vez.

3 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou representa-
dos, não podendo haver deliberação sem que esteja presente ou re-
presentada a maioria dos seus membros.

4 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo,
assinada por todos os que nela tenham participado.

ARTIGO 19.º

O administrador único, ou os membros do conselho de adminis-
tração, ficam dispensados de caução.

SECÇÃO IV

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou,
eventualmente, a um conselho fiscal, composto por três membros
efectivos e um suplente, desempenhando um deles, indicado pela
assembleia geral, as funções de presidente.

2 � O fiscal único, ou um membro efectivo do conselho fiscal,
e o suplente, têm de ser revisores oficiais de contas.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho fiscal, quando houver, reunirá pelo menos uma
vez em cada trimestre, lavrando-se sempre acta de cada reunião no
livro respectivo, assinada por todos os que nela tenham partici-
pado.

2 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maio-
ria, devendo os membros que com elas não concordarem fazer in-
serir na acta os motivos da sua discordância.

3 � O presidente do conselho fiscal tem voto de qualidade no
caso de empate das deliberações.

CAPÍTULO IV

Aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

1 � Os lucros apurados em cada exercício serão, em parte, des-
tinados à constituição de reserva legal, e o excedente terá a aplica-
ção que a assembleia geral deliberar, podendo esta determinar a não
distribuição de dividendos, desde que assim o delibere por maioria
de dois terços dos votos correspondentes ao capital social.

2 � Poderão ser efectuados adiantamentos sobre lucros no de-
curso do exercício.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na
lei.

2 � Salvo deliberação em contrário em assembleia geral, a liqui-
dação da sociedade será feita extrajudicialmente, através de uma
comissão liquidatária designada pela assembleia.

Mais certifico que ficam desde já nomeados os órgãos sociais
para o quadriénio de 2000-2003.

Administrador único: Jorge Pedro do Vale Martins, casado.
Fiscal único: António Anjos, F. Brandão & Associados, Socie-

dade de Revisores Oficiais de Contas n.º 112, representada pelo Dr.
Jorge Manuel de Almeida Campino, revisor oficial de contas
n.º 726; suplente, António José dos Santos, revisor oficial de con-
tas n.º 633.

Conferi, está conforme.

28 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fer-
nando Pereira de Araújo. 09413243

GÓTICOS � C0NFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3293/
940328; identificação de pessoa colectiva n.º 503162108; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: of. 3, 4 e 5 e 6/000222.

Certifico:
Teor do averbamento n.º 1 � cessação de funções do gerente

João Miguel Neves Alves de Sousa, por renúncia, em 22 de Novem-
bro de 1999.

Mais certifico que, por escritura de 13 de Dezembro de 1999,
exarada a fl. 80 v.º do livro n.º 118-F do 2.º Cartório Notarial de
Aveiro, foi redenominado o capital da sociedade em epígrafe para
2992,79 euros e aumentado o capital para 49 800 euros, subscrito
por todos os sócios, tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º,
e tendo ainda alterado os artigos 1.º e 4.º, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação GÓTICOS � Confecções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Dr. Mário Sacramento, 107, 3.º, esquer-
do, na freguesia da Glória, da cidade e concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
49 800 euros, dividido em oito quotas: uma no valor nominal de
12 450 euros, pertencente ao sócio Miguel Pedro Lopes Moreira de
Portugal Raposo, três no valor nominal de 4150 euros, pertencen-
tes cada uma delas a cada um dos sócios Miguel Pedro Lopes
Moreira de Portugal Raposo, Carlos Alberto da Silva Duarte e Jorge
Manuel Folgado de Brito, e quatro no valor nominal de 6225 euros,
pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios Carlos Alberto
da Silva Duarte, Jorge Manuel Folgado de Brito, Ana Filipa Cor-
reia Campos e Paula Cristina da Cunha Matias de Brito.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por três gerentes elei-
tos em assembleia geral, sócios ou estranhos à sociedade, os quais
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serão dispensados de caução e remunerados ou não, conforme for
também deliberado em assembleia geral.

2 � Até à eleição de novos gerentes em assembleia geral, ficam
desde já designados gerentes os sócios Miguel Pedro Lopes Moreira
de Portugal Raposo, Carlos Alberto da Silva Duarte e Jorge Ma-
nuel Folgado de Brito.

3 � A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois dos seus
gerentes, excepto nos actos de mero expediente, designadamente no
endosso de cheques e outros valores para depósito em contas ban-
cárias da sociedade, em que é bastante e suficiente a assinatura de
um único gerente.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral.

Conferi, está conforme.

2 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835079

P. & F. � ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4479/
990308; identificação de pessoa colectiva n.º 502558261; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 6 e inscrições n.os 12 e 18; números
e data das apresentações: of. 4, of. 6, 7 e 8 e 5 e 11/000224.

Certifico:
Teor do averbamento n.º 1 � cessação de funções do gerente

Paulo Rui dos Santos Rodrigues Lopes, por morte, em 19 de Agosto
de 1996.

Teor do averbamento n.º 2 � cessação de funções da gerente Ana
Luísa Ormonde Fagundes Lopes, por renúncia, em 19 de Julho de
1999.

Alteração parcial do contrato.
Artigos alterados: 2.º, n.º 1, e 6.º, que passam a ter a seguinte

redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Nossa Senhora das
Necessidades, 8-A, Olho de Água, freguesia de Esgueira, concelho
de Aveiro.

6.º

A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, obrigando-se
a sociedades com duas assinaturas, uma das quais terá sempre que ser a
da gerente Ana Luísa Ormonde Fagundes Lopes.

Alteração parcial do contrato.
Artigo alterado: 6.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade fica a cargo de todos os sócios, que fi-
cam desde já nomeados gerentes, sem caução e com ou sem remu-
neração, conforme a assembleia geral deliberar, bastando as assina-
turas em conjunto de dois dos gerentes para que a sociedade fique
validamente obrigada.

Foi depositado na respectiva pasta o texto integral.

Conferi, está conforme.

3 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835093

EDIPANTA, EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4786/
000310; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000310.

Certifico que, por escritura de 21 de Junho de 1999, exarada a
fl. 6 do livro n.º 109-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas do Porto, entre Evaristo Vicente Fernandes,
casado, António Augusto Gomes Leite, casado, e José Rui Barro-
ca de Jesus, solteiro, maior, foi constituída a sociedade por quotas
em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EDIPANTA, Edições, L.da, e tem a
sua sede na Rua Sebastião, 99, cave, freguesia e concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos li-
mítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma de
representação social, em território nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na edição, publicação, distribuição e co-
mercialização de livros e revistas, material didáctico, artístico e au-
diovisual.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, correspondente a 5985 euros e 57 cêntimos, dividido
em três quotas do valor nominal de 400 000$ cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplemen-
tares 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, será exercida pelos sócios, que
desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade, em to-
dos os actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar e vender quaisquer bens móveis e imóveis de e para
a sociedade, nomeadamente viaturas automóveis, podendo efectuar
quaisquer contratos de leasing; e

b) Tomar de trespasse ou arrendamento quaisquer imóveis para
a sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to 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 pode participar no capital de outras sociedades, mes-
mo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835397

SOCIEDADE NOSTRUM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 249/
450620; identificação de pessoa colectiva n.º 500260770; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000313.

Certifico:
Teor do averbamento n.º 2 � sede: Travessa da Caixa Económi-

ca, 4, 1.º, B, freguesia de Vera Cruz, Aveiro.

Conferi, está conforme.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835460

ÍLHAVO

EMPRESA DE PESCA LAVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 159/
440912; identificação de pessoa colectiva n.º 500097178.

Certifico que, na sociedade em epígrafe, foi depositada a presta-
ção de contas relativas ao ano de 1998.

Conferi e está conforme.

24 de Março de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Elmano Mendes
da Cruz. 09807438



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 98 � 27 de Abril de 20009126-(12)

NEOMAD � PRODUTOS DE MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 720/
940223; identificação de pessoa colectiva n.º 503142956; número e
data da apresentação: 1/000321.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o aumento de capital, alteração parcial do pacto e redenominação,
por escritura outorgada em 30 de Dezembro de 1999, a fl. 86 do
livro n.º 130-F do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, a qual altera os
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

Sede: Zona Industrial dos Moitinhos, freguesia e concelho de
Ílhavo.

ARTIGO 3.º

Capital: 250 000 euros, após o aumento de 26 829 000$, subscrito
e realizado em dinheiro pelos sócios, na proporção das suas quo-
tas, e após redenominação.

Sócios e quotas (após unificação): Vítor Manuel dos Santos Pi-
nheiro, casado com Maria Manuela Pereira Dias Pinheiro na comu-
nhão de adquiridos, e Pedro Miguel Ferreira Rodrigues, casado com
Lúcia Alexandra Marques Moreira Rodrigues na comunhão geral,
cada um com uma quota de 125 000 euros.

Foi feito o depósito do documento, na sua redacção actualizada,
na pasta respectiva.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, António Pedro
de Almeida Santos Marto. 09806814

DRAWIT � IMAGEM E SOFTWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1164/
990913; identificação de pessoa colectiva n.º 504493230; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: of. 4/
220300.

Certifico que na sociedade em epígrafe renunciou à gerência que
vinha exercendo o ex-sócio Joaquim Alberto Moreira Cardoso.

Data: 14 de Fevereiro de 2000.

Conferi e está conforme.

22 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09807411

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES PROMACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 668/
040593; identificação de pessoa colectiva n.º 502978775; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/280300.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 1999, lavrada
a fls. 43 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas n.º 94-
-E do Cartório Notarial de Ílhavo, a cargo da licenciada Maria He-
lena de Matos Ferreira, a sociedade com a firma em epígrafe, com
o número de pessoa colectiva 502978775, com sede na Rua das
Cancelas, 47, na freguesia e concelho de Ílhavo, matriculada na
Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o n.º 668 e com
o capital social de 1 000 000$, aumentou o capital social para
50 120 500$, sendo o valor do aumento, de 49 120 500$, totalmente
subscrito e realizado em dinheiro pelos sócios.

Na mesma foi redenominado o capital social da mesma sociedade
de escudos para euros, pelo que o capital social passou a ser de
250 000 euros, e foi introduzido um novo artigo (o 5.º) no pacto
social.

Em consequência dos referidos aumento de capital, redeno-
minação e alteração do pacto social, actualizaram o artigo 3.º, in-
troduziram o artigo 5.º do mesmo pacto, que passaram a ter a se-
guinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 250 000 euros, di-
vidido em duas quotas iguais do valor nominal de 125 000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A sociedade, se assim for deliberado em assembleia geral, pode-
rá exigir aos sócios prestações suplementares de capital até ao mon-
tante do capital social então existente.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado.

28 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09807454

GAFI � SNACK BAR E RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 322/
880916; identificação de pessoa colectiva n.º 502027660; averba-
mento n.º 3 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 19; números e data das
apresentações: 3 e of. 2/270300.

Certifico que, por escritura de 19 de Janeiro do ano 2000, lavra-
da a fls. 114 e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 95-E do Cartório Notarial de Ílhavo, a cargo da licenciada Maria
Helena de Matos Ferreira, José Batista Gouveia, casado, residente
na Avenida de João Grave, 156, na vila, freguesia e concelho de
Vagos, renunciou à gerência que vinha exercendo na sociedade com
a firma em epígrafe, com o número de pessoa colectiva 502037660,
com sede na Avenida dos Bacalhoeiros, 228, rés-do-chão, na vila
e freguesia de Gafanha da Nazaré, concelho de Ílhavo, matricula-
da na Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo sob o n.º 322,
e com o capital social de 1 200 000$.

Pela mesma escritura foi nomeada gerente a nova sócia Maria
Fernanda de Freitas de Jesus e alteraram o artigo 4.º do pacto so-
cial, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, já nomea-
dos gerentes, bastando a assinatura de um deles para obrigar a so-
ciedade validamente em todos os seus actos e contratos.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado.

27 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09807446

CARLOS FERREIRA & DUARTE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ílhavo. Matrícula n.º 1220/
000322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/220300.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Coimbra, perante mim, licenciada
Maria Bernardete Pedrosa Oliveira Marques Leal, notária deste Car-
tório, compareceram como outorgantes Carlos Serafim de Jesus
Ferreira, contribuinte fiscal n.º 202819450, e mulher, Ana Sofia
Direito dos Santos Duarte, contribuinte fiscal n.º 210854030, casa-
dos sob o regime da comunhão de adquiridos, naturais, ele, da fre-
guesia de Vila Real (São Dinis), concelho de Vila Real, e ela de
Angola, residentes na Rua da Presa, 36, freguesia de Ílhavo (São
Salvador), concelho de Ílhavo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos respec-
tivos bilhetes de identidade n.os 9918264, de 2 de Julho de 1999, e
10307084, de 27 de Janeiro de 1999, ambos emitidos pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Aveiro.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, constituem
entre si uma sociedade comercial por quotas, que se regerá pelo
pacto social constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Carlos Ferreira & Duarte � Socie-
dade de Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de
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Vasco da Gama, sem número, Edifício Ana, rés-do-chão, freguesia
de Ílhavo (São Salvador), concelho de Ílhavo.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, po-
derá deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências,
delegações, sucursais ou quaisquer outras formas locais de repre-
sentação da sociedade, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobi-
liária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de
4500 euros, pertencente ao sócio Carlos Serafim de Jesus Ferreira,
e uma de 500 euros, pertencente à sócia Ana Sofia Direito dos
Santos Duarte.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser de-
signados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio Carlos Serafim de Jesus Ferreira.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes,
quando permitido por lei, em segundo lugar, é conferido o direito
de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
até ao montante global correspondente ao décuplo do capital soci-
al, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que represen-
tem a totalidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas
dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em as-
sembleia geral que delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, fican-
do desde já o gerente autorizado, designadamente, a adquirir quais-
quer equipamentos, veículos automóveis e outros bens móveis, in-
cluindo por contratos de leasing e tomar de arrendamento bens
imóveis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do
seu registo definitivo, procedendo ao levantamento de quantias da
conta aberta em nome da sociedade, para liquidação de todas e
quaisquer obrigações emergentes da sua actividade, bem como para
a liquidação de despesas com a sua constituição e registo, despe-
sas estas que a sociedade assume logo que definitivamente matri-
culada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, mera reprodução de normas contidas em precei-
tos legais vigentes ou que deles resultem, são essenciais ao melhor
esclarecimento da sua vontade negocial.

Certifico os elementos do registo e a conformidade deste certifi-
cado.

22 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Fernanda Gomes
Cravo. 09807403

MURTOSA

SANTOS & FAUSTINO � CONTABILIDADE
E SERVIÇOS, L.DA

Sede: Largo da Feira, Murtosa

Conservatória do Registo Comercial da Murtosa. Matrícula n.º 247/
000211; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000211.

Certifico, pela apresentação acima referida, que foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se regerá pelas cláusulas constantes dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Santos & Faustino �
Contabilidade e Serviços, L.da, e tem a sua sede no Largo da Feira,
freguesia e concelho da Murtosa.

§ único. A gerência poderá deslocar a sede para outro local, den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e criar sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas de representação, no
território nacional ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem como objecto: gabinete de apoio ao contribuinte
e à empresa; consultadoria fiscal e contabilidade geral.

3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$), in-
tegralmente realizado em dinheiro, encontrando-se dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 2500 euros cada, pertencendo
uma a cada sócio.

4.º

É livre a cessão de quotas entre sócios; porém, quando efectua-
da a favor de estranhos depende do consentimento da sociedade, a
qual, em primeiro lugar, e depois os sócios não cedentes gozam do
direito de preferência.

5.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até
50 000 euros, se assim vier a ser deliberado por unanimidade de
votos.

2 � Todos os sócios são obrigados a efectuar prestações suple-
mentares.

3 � A obrigação de cada sócio é proporcional à sua quota de
capital.

6.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação com-
petem aos sócios, desde já designados gerentes.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, conforme se venha
a deliberar em assembleia geral.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

7.º

Todas as despesas com a constituição desta sociedade, designada-
mente desta escritura, seu registo e despesas inerentes, são da res-
ponsabilidade da sociedade.

Conferida, está conforme.

27 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Alda Dolores
Nunes da Fonseca Gonçalves Coelho. 08237638

SANTA MARIA DA FEIRA

ANTÓNIO COSTA & DEOLINDA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6336/000308; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 16/000308.

Certifico que entre António Pereira da Costa e mulher, Deolinda
de Jesus Moreira Costa, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Costa & Deolinda � Cons-
trução Civil, L.da, com sede na Rua das Rosas, 74, freguesia de
Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social.
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ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil; ampliação, transfor-
mação, restauro e pintura de edifícios; pichelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas, uma do valor nominal de 601 446$, pertencente ao sócio
António Pereira da Costa, e outra do valor nominal de 400 964$,
pertencente à sócia Deolinda de Jesus Moreira Costa.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade, em to-
dos os seus actos e contratos, é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Conferida, está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769145

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ROSSADAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5768/981126; identificação de pessoa colectiva
n.º 504298127; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 6/000310.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de cessação de funções do gerente António Pereira da Cos-
ta, por renúncia.

Data: 13 de Dezembro de 1999.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769595

AMICIVIL � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6345/000314; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/000314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de constituição entre Elísio Paulo de Oliveira Azevedo,
casado com Maria Goreti Fernandes Machado em comunhão de ad-
quiridos, José Serafim Ferreira Ribeiro, casado com Maria Natália
Castro Neves em comunhão de adquiridos, José António Brandão
França Camarinha, solteiro, maior, e António Maria do Carmo Al-
meida, casado com Palmira Carolina Santos Silva Almeida em co-
munhão de adquiridos, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AMICIVIL � Promoção Imobiliá-
ria, L.da, com sede no lugar do Monteiro, lote 66, freguesia de
Canedo, do concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imóveis e re-
venda dos adquiridos para esse fim. Promoção imobiliária. Cons-
trução de edifícios para venda, arrendamento de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 040 000$, correspondente, por arredondamento, a 5187 euros, e
está dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
260 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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 contra-
tos 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 to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Conferida, está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09768041
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AMORIM INDUSTRIAL SOLUTIONS � INDÚSTRIA
DE CORTIÇA E BORRACHA II, S. A.

(anteriormente denominava-se: CORKBOR � INVESTIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES, S. A.)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4065/940407; identificação de pessoa colectiva
n.º 503194891; inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 4/
991231.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de fusão, sem pré-
via deliberação da assembleia geral.

Modalidade: fusão-incorporação; sociedade incorporante:
CORKBOR � Investimentos e Participações, S. A.; sociedade in-
corporada: Amorim Industrial Solutions � Indústria de Cortiça e
Borracha II, S. A.

Certifico também a alteração do contrato da sociedade incorpo-
rante quanto aos artigos 1.º, 2.º, n.º 1, 3.º, 6.º, 8.º, 10.º, 11.º, 12.º,
13.º, 14.º, 15.º, 16.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20,º 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º,
26.º, 27.º, 28.º, 29.º, 30.º, 31.º, 32.º, 33.º e 34.º, e eliminação sos
artigos 35.º e 36.º, cujas redacções actualizadas são as seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Amorim Industrial Solu-
tions � Indústria de Cortiça e Borracha II, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Meladas, 260, fre-
guesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social a indústria, tecnologia e co-
mércio de artigos de cortiça e correlativos, cortiça borracha, borra-
cha e seus derivados.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 58 070 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 1000$ cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múlti-
plos de 1000.

4 � As acções escriturais e as tituladas são reciprocamente con-
vertíveis, nos termos da lei.

5 � A sociedade pode emitir acções preferenciais sem voto.
6 � As acções preferenciais sem voto podem, na sua emissão,

ficar sujeitas a remição, em data fixa ou a deliberar pela assembleia
geral; a remição é feita pelo valor nominal das acções ou com o
prémio que for fixado na deliberação da assembleia geral que a de-
cidir.

7 � Os títulos representativos das acções são nominativos ou ao
portador, registados ou não, e reciprocamente convertíveis, nos ter-
mos da lei.

8 � Os títulos representativos das acções são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e por um mandatário com poderes es-

peciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados;

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles
autorizada.

ARTIGO 8.º

Salvo se diversamente for deliberado em assembleia geral para o
efeito convocada por accionistas que representem, pelo menos, 51%
do capital realizado, os accionistas gozam, na proporção das acções
que possuírem, do direito de preferência nos aumentos de capital,
quer na subscrição das novas acções quer no rateio daquelas que
relativamente às quais tal direito não tenha sido exercido.

ARTIGO 10.º

1 � A utilização, por qualquer accionista, de informações obti-
das através do exercício do direito de informação para fins estra-
nhos ao mesmo e com prejuízo da sociedade ou de outro accionista
constitui o infractor em responsabilidade, nos termos gerais, pelos
danos que lhes causar e implica a amortização das acções por ele
detidas.

2 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia ge-
ral, devendo o conselho de administração proceder à sua convoca-
ção no prazo máximo de 60 dias a contar do conhecimento do fac-
to que permite a amortização.

3 � A deliberação da assembleia geral é comunicada, por qual-
quer meio, ao accionista por ela afectado.

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da
amortização é o valor contabilístico das acções, apurado através do
último balanço aprovado.

5 � Salvo disposição legal em contrário ou acordo entre as par-
tes, o pagamento da contrapartida da amortização pode ser fraccio-
nado em prestações, até ao máximo de seis, iguais, sem qualquer
acréscimo de juros ou encargos.

6 � Sendo realizado de uma só vez, o pagamento da contrapar-
tida da amortização deve ser feito até seis meses após a fixação de-
finitiva dela; sendo fraccionado em prestações, a primeira vence-se
no prazo máximo de seis meses contados da data da fixação defi-
nitiva da contrapartida e cada uma das demais em prazo, com re-
ferência ao momento estipulado para a realização da anterior, igual
ao estabelecido para a inicial.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode emitir títulos de dívida legalmente per-
mitidos, designadamente obrigações de todos os tipos previstos na
lei, em conformidade com o que for decidido pelo conselho de ad-
ministração ou deliberado pela assembleia geral, nos termos da lei.

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida
e obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo,
a lei especifique como mínima.

3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, nos demais tí-
tulos de dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se
em títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

4 � As obrigações escriturais e as tituladas são reciprocamente
convertíveis nos termos da lei.

5 � Os títulos representativos das obrigações são assinados:
a) Por dois administradores;
b) Por um administrador e um mandatário com poderes especiais

para o acto; e
c) Por dois mandatários para o efeito designados;

podendo as assinaturas dos administradores ser de chancela por eles
autorizada.

ARTIGO 12.º

A sociedade não é obrigada a dividir os títulos objecto de
contitularidade que incorporem mais de 1 acção ou um título de
dívida enquanto não tiver havido partilha ou divisão entre os
contitulares; mas, realizada esta, a divisão dos títulos pode ser efec-
tuada a requerimento dos interessados.

ARTIGO 13.º

As operações de registo das transmissões, conversões e outras,
relativas a acções e títulos de dívida, quaisquer que sejam, quando
efectuadas a requerimento dos respectivos detentores ou titulares,
constituem encargo dos interessados, a pagar no momento da for-
mulação do correspondente pedido.

ARTIGO 14.º

Mediante resolução do conselho de administração ou, se a lei a
exigir, deliberação dos accionistas, a sociedade pode, nos termos
autorizados por lei:

a) Subscrever, adquirir, alienar e onerar por qualquer forma:
a.1) Acções, quotas, partes sociais ou obrigações de outras socie-

dades com objecto igual ou diferente;
a.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em comparticipação;
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títu-

los de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem como
fazer sobre umas e outras as operações que forem julgadas conve-
nientes;

c) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por quais-
quer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que mediante
a constituição de garantias reais.

ARTIGO 15.º

São órgãos da sociedade:
a) A assembleia geral;
b) O conselho de administração;
c) O fiscal único ou o conselho fiscal.
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ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia gral, do conselho de ad-
ministração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especifica-
ção do cargo que nelas competir a cada membro.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único consideram-se
empossados logo que tenham sido eleitos.

ARTIGO 17.º

1 � O mandato dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único
dura por um ano civil, renovável automaticamente, até ao máximo
de três, e, sem prejuízo do disposto no n.º 4 deste artigo, desde que,
aquando da votação do relatório de gestão, das contas do exercício
e da aplicação dos resultados, os accionistas não deliberem substi-
tuir algum ou alguns deles ou todos.

2 � De três em três anos, os accionistas procedem obrigatoria-
mente à eleição dos membros da mesa da assembleia geral, do con-
selho de administração, do conselho fiscal ou do fiscal único.

3 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único servem pelo
período do mandato e mantêm-se em funções até serem legalmente
substituídos; o ano civil em que forem eleitos conta como completo
para o cômputo do período do mandato.

4 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único podem ser ree-
leitos uma ou mais vezes.

5 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único não podem fa-
zer-se representar no exercício dos seus cargos, salvo o disposto no
artigo 28.º, n.º 3, deste contrato.

ARTIGO 18.º

As votações dos órgãos sociais revestem a forma que o respec-
tivo presidente determinar, salvo o disposto em preceitos legais im-
perativos.

ARTIGO 19.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho fis-
cal ou o fiscal único podem ser retribuídos mediante uma remune-
ração fixa para determinado período, senhas de presença ou outras
atribuições patrimoniais, cumulativamente ou apenas em algumas
das referidas modalidades.

2 � A remuneração de todos ou alguns dos membros do conse-
lho de administração pode consistir, parcialmente, em participação
nos lucros da sociedade.

3 � A participação referida no número anterior não pode exce-
der, para todos os administradores em exercício, 3%.

4 � Compete à assembleia geral ou a uma comissão eleita por
aquela deliberar sobre:

a) A retribuição a que alude o n.º 1;
b) As remunerações de cada um dos administradores;
c) Quais os administradores cuja remuneração consiste em par-

ticipação nos lucros, bem como a percentagem destes atribuída a
cada um.

5 � A comissão prevista no número anterior será constituída por
três accionistas, que escolherão o respectivo presidente; o período
de duração de funções desta comissão coincidirá com o dos órgãos
sociais.

6 � A remuneração, nos termos estabelecidos no n.º 2, depende
sempre da aquiescência dos administradores a quem houver sido
atribuída; se algum não a aceitar, a parte correspondente é dedu-
zida ao montante a esse fim destinado.

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com
a antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 200 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 200 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto no número
anterior.

3 � Salvo imposição decorrente de preceito legal imperativo, os
accionistas sem direito de voto e os possuidores de títulos de dívi-
da não podem assistir às reuniões da assembleia geral.

4 � A cada grupo de 200 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

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

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser
accionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-

cio;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

por este contrato;
b) Sempre que:
b.1) O conselho de administração, o fiscal único ou o conselho

fiscal o solicitem;
b.2) Um ou mais accionistas, com os requisitos e nas condições

previstas na lei, o requeiram.
2 � O requerimento referido na alínea b), subalínea b.2), do nú-

mero anterior deve ser formulado por escrito e dirigido ao presidente
da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assuntos
a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião
da assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos
motivos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não escla-
reçam concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia ge-
ral convocada a requerimento de accionistas possa deliberar devem
estar presentes ou fazer-se representar requerentes detentores de
acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legi-
timar o pedido da convocação da reunião.

4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a an-
tecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

5 � O(s) accionista(s) a quem, por lei, assista o direito de
requerer(em) que na ordem do dia de uma assembleia geral já con-
vocada ou a convocar sejam incluídos determinados assuntos,
deve(m) deduzir essa pretensão por escrito, dirigido ao presidente
da mesa, identificando com clareza e precisão tais assuntos.

ARTIGO 23.º

1 � Os accionistas com direito a voto podem fazer-se represen-
tar na assembleia geral.

2 � A representação voluntária de um accionista na assembleia
geral só pode ser conferida a outro accionista ou a pessoa a quem
a lei imperativa atribua esse direito.

3 � As pessoas colectivas são representadas por quem nomea-
rem para o efeito.

4 � As representações previstas nos números anteriores devem
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral, por es-
crito, entregue na sede da sociedade com a antecedência mínima de
cinco dias úteis sobre a data designada para a reunião a que se re-
ferirem; o presidente da mesa da assembleia geral, quando tiver dú-
vidas sobre a veracidade das assinaturas dos escritos comunicando
as representações, pode exigir o reconhecimento notarial delas.

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração, composto de três a sete membros, um dos quais desem-
penhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempe-
nhar as de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

1 � Ao conselho de administração compete, em geral, o exercí-
cio de todos os poderes de direcção, gestão, administração e repre-
sentação da sociedade e, em especial:

a) Nos termos definidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea a), deste con-
trato, transferir a sede da sociedade para qualquer outro local per-
mitido por lei;

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas locais de representação da sociedade;
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c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c.1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
c.1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras soci-

edades com objecto igual ou diferente;
c.1.2) Participações em agrupamentos complementares de empre-

sas, consórcios e associações em participação;
c.2) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e tí-

tulos de dívida próprios da sociedade e quaisquer direitos, bem
como fazer sobre umas e outros as operações que forem julgadas
convenientes;

c.3) Adquirir, alienar, permutar e locar bens imobiliários, por
quaisquer actos ou contratos, bem como onerá-los, ainda que me-
diante a constituição de garantias reais;

d) Exercer e promover o exercício dos direitos da sociedade nos
agrupamentos complementares de empresas, consórcios, associações
em participação e sociedades em que participe;

e) Adquirir, alienar, permutar, locar e onerar por qualquer forma
bens mobiliários;

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamen-
to, activas ou passivas, nos termos, condições e formas que repu-
tar convenientes;

g) Movimentar contas bancárias, depositar e levantar dinheiros,
emitir, aceitar, subscrever e endossar cheques, letras, livranças, ex-
tractos de factura e outros títulos de crédito;

h) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções, bem como
comprometer-se em árbitros;

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na lei.
2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-

cionamento.

ARTIGO 26.º

1 � O conselho de administração pode, por meio de decisão re-
gistada em acta, delegar em qualquer dos seus elementos:

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.
2 � Sendo composto por cinco ou sete membros, o conselho de

administração pode, nos termos fixados no número anterior, dele-
gar as competências aí referidas numa comissão executiva, consti-
tuída por um número menor, ímpar, de administradores, um dos
quais será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem ca-
berá o mesmo cargo nesta comissão.

3 � O conselho de administração define o regime de funciona-
mento da comissão prevista no número anterior.

4 � O conselho de administração pode, por meio de decisão re-
gistada em acta, designar um secretário da sociedade e o seu su-
plente.

ARTIGO 27.º

1 � Os actos que envolvam obrigações ou responsabilidades para
a sociedade vinculam-na se praticados por:

a) Um administrador-delegado, dentro dos limites da delegação
do conselho de administração;

b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador com poderes para a cate-

goria de actos na qual se inclua aquele em que intervém;
d) Dois procuradores, conjuntamente, com poderes para a cate-

goria de actos na qual se inclua aquele em que intervêm; ou
e) Um procurador com poderes especiais.
2 � Nos actos de mero expediente basta a intervenção de um

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

1 � O conselho de administração reúne-se mediante convocação,
por qualquer meio, do seu presidente ou de outros administradores,
nos termos de lei imperativa.

2 � O conselho de administração reúne-se quando e onde o in-
teresse social o exigir.

3 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante carta dirigida ao presidente
do conselho.

4 � Os administradores podem votar por correspondência as re-
soluções do conselho de administração.

5 � O presidente do conselho de administração tem voto de qua-
lidade nas resoluções do conselho.

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma

comissão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for
solicitado pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

a) Os planos e a estratégia da actividade da sociedade;
b) As propostas de alteração do contrato social, aumento de ca-

pital, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e disso-
lução da sociedade.

2 � O conselho de administração fixa a composição, o período
de duração de funções e o regime de funcionamento da comissão
referida no número anterior.

ARTIGO 30.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a um
conselho fiscal, nomeados nos termos da lei.

ARTIGO 31.º

1 � A importância dos lucros de cada exercício tem a aplicação
que os accionistas deliberarem, ressalvadas as limitações decorren-
tes de disposições legais imperativas.

2 � Serão autorizados adiantamentos sobre lucros no decurso do
exercício, até ao máximo permitido por lei.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou me-
diante deliberação de accionistas que detenham acções correspon-
dentes a, pelo menos, 65% do capital social realizado.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade é feita extrajudicialmente, por uma comissão consti-
tuída pelos membros do conselho de administração em exercício,
salvo deliberação dos accionistas em sentido diverso.

ARTIGO 33.º

1 � Todos os diferendos que se suscitem entre accionistas ou
entre eles e a sociedade, em relação com o presente contrato ou com
deliberações sociais, serão submetidos ao Centro de Arbitragem
Comercial da Associação Comercial de Lisboa/Câmara de Comér-
cio e Indústria Portuguesa e Associação Comercial do Porto/Câmara
do Comércio e Indústria do Porto, para resolução definitiva por tri-
bunal arbitral funcionando sob a égide do referido Centro, nos ter-
mos do respectivo regulamento.

2 � A arbitragem decorrerá na sede da Associação Comercial do
Porto/Câmara do Comércio e Indústria do Porto.

3 � O tribunal arbitral será composto por três árbitros.
4 � Os árbitros julgam segundo a lei portuguesa.

ARTIGO 34.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em assem-
bleia geral.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09693068

INOVAÇÕES � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6181/991111; identificação de pessoa colectiva
n.º 503206016; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/
991111.

Certifico que, pela apresentação acima referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial
do contrato quanto aos artigos 1.º, 2.º e 5.º, cuja redacção actuali-
zada é a seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação INOVAÇÕES � Artes Grá-
ficas, L.da, com sede na Rua do Candal, 137, freguesia de Sanguedo,
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo con-
celho ou para concelhos limítrofes.
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ARTIGO 2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita social, é de 1 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas de 500 000$, uma de cada um dos sócios,
Artur Batista Pereira e Maria da Conceição Brazão de Castro Pe-
reira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos e a representar em juízo, activa e passivamente, basta a assina-
tura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09768564

AZEVEDOS � INDÚSTRIA, MÁQUINAS
E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 905/731205; identificação de pessoa colectiva
n.º 500246149; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 48/
990528.

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

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria Cor-
reia Bastos. 08000565

FOTOZÉ � COMÉRCIO DE FOTOGRAFIA,
ÓPTICA E VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6341/000310; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/000310.

Certifico que entre José Manuel Barbosa e mulher, Maria Dulce
de Oliveira Ferreira Barbosa, casados em comunhão geral, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma FOTOZÉ � Comércio de Fotogra-
fia, Óptica e Vídeo, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. Roberto
Alves, 17, da freguesia da Feira, do concelho de Santa Maria da
Feira.

Por simples deliberação da gerência a sede social poderá ser
transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer ou-
tra forma de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho de mate-
rial óptico, fotografia, cinematografia e instrumentos de precisão.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, equivalente a 5000 euros, dividido em duas
quotas iguais de 501 205$ cada, equivalentes a 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, José Manuel Barbosa e
Maria Dulce de Oliveira Ferreira Barbosa.

4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, com precedente deliberação dos sócios, tomada por unanimi-
dade, até ao dobro do montante do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pelo gerente José Manuel
Barbosa.

1 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

2 � Para além dos poderes normais de gerência, poderá ainda o
gerente:

a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade
e celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições
e prazos; fica ainda autorizado a subscrever quaisquer empréstimos
e dar de hipoteca quaisquer bens da sociedade em garantia dos mes-
mos;

b) À gerência fica vedado assinar quaisquer documentos que aos
negócios sociais não disserem respeito, designadamente letras de
favor, fianças, abonações e outras responsabilidades similares, sob
pena de o infractor se tornar pessoalmente responsável por tais
actos.

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com
a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei não prescreva
formalidades especiais.

Conferida, está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769277

EXPRESSOGÁS � COMÉRCIO E SERVIÇOS DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5037/970324; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855839; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/980112.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de Marco Paulo Ferreira Coelho,
por renúncia, em 29 de Dezembro de 1997.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09768874

ROSA BRANCA RICARDO � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6071/990714; identificação de pessoa colectiva
n.º 504032143; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/
990714.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração parcial do contrato, tendo sido alterados os
artigos 1.º e 2.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rosa Branca Ricardo � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua do Murado, 642, fregue-
sia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no serviço médico, enfermagem e medi-
cina de trabalho e outras actividades de saúde humana.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09772006

AMORIM FLORESTAL � COMÉRCIO
E EXPLORAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6349/000315; identificação de pessoa colectiva
n.º 504277235; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 8/
000315.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de alteração parcial do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 2.º,
cuja redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Corticeira, 66, fre-
guesia de Mozelos, concelho de Santa Maria da Feira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09755039

PREFERIDA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE EMBALAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1014/750509; identificação de pessoa colectiva
n.º 500340250; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 17/
990526.

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

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08019991

MARICOR � FÁBRICA DE CORTIÇAS E CONEXOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 4979/970205; identificação de pessoa colectiva
n.º 503842052; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 2/
000310.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de dissolução, tendo sido encerradas e liquidadas as contas
em 24 de Fevereiro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769366

CORKSAL, CORTIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 2547/880920; identificação de pessoa colectiva
n.º 502039418; inscrição n.º 3 e averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1;
números e datas das apresentações: 12/000119 e 10/000310.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram efectua-
dos os seguintes registos:

a) Designação de gerente da sócia Maria Fernanda de Oliveira e
Sousa Salvador.

Data: 5 de Maio de 1998.
b) Cessação de funções do gerente Manuel dos Santos Salvador,

por óbito.
Data: 23 de Abril de 1998.

Conferida, está conforme o original.

14 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08023085

PASTELARIA FRANCESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 3746/930324; identificação de pessoa colectiva
n.º 502962607; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
990902.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de alteração parcial

do contrato quanto ao artigo 5.º, cuja redacção actualizada é a se-
guinte:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Zeferino Gomes
da Silva, já nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura para
obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09768106

MANUEL SILVA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5417/980220; identificação de pessoa colectiva
n.º 504118129; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 5/
000214.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capi-
tal para 15 000 000$, sendo o aumento, de 14 000 000$, realizado
em dinheiro, redenominação do capital para euros e consequente al-
teração parcial do contrato quanto ao artigo 3.º, cuja redacção actua-
lizada é a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$ (sendo o seu equivalente a 74 819 euros e
68 cêntimos), dividido em duas quotas, uma de 12 750 000$ (sen-
do o seu equivalente a 63 596 euros e 73 cêntimos), pertencente ao
sócio Manuel de Oliveira Domingues da Silva, e outra de
2 250 000$ (sendo o seu equivalente a 11 222 euros e 95 cêntimos),
pertencente à sócia Maria de Fátima de Oliveira Marques da Silva.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme o original.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 12520799

MENESES, MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1506/791206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500926190.

Certifico que em 24 de Fevereiro de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769200

CORTICEIRA � LEANDRO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5686/980902; identificação de pessoa colectiva
n.º 504251325; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 56/
990428.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à socie-
dade em epígrafe, foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07996454

JOSÉ FERNANDO NEVES LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5017/970313; identificação de pessoa colectiva
n.º 503850608; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 112/
990430.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 07881002

BONSONHO � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5013/970310; identificação de pessoa colectiva
n.º 503855979; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 181/
990430.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08039968

CORTIÇAS PAULA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 6335/000308; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 15/000308.

Certifico que por Ana Paula de Oliveira Pimenta, divorciada, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cortiças Paula, Unipessoal, L.da, tem
a sua sede na Rua do Beco Norte, 65, Paços de Brandão, Santa
Maria da Feira, e durará por tempo indeterminado, a contar de hoje.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio de produtos
de cortiça e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à quota do único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelo único sócio, que
desde já é designado gerente.

2 � A sociedade vincula-se pela intervenção individual do ge-
rente.

ARTIGO 5.º

O único sócio e a sociedade podem celebrar entre si quaisquer ne-
gócios jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769587

DAVID TEIXEIRA BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 5029/970319; identificação de pessoa colectiva
n.º 503850365; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 4/
990423.

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

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 08024723

INDESTAR � INDÚSTRIA DE ESTOFOS
E ARTIGOS DO LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1955/850122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501533680; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: of. 6 e 7/000314.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

a) Cessação de funções do gerente César Fernando Couto Oli-
veira, por renúncia, em 30 de Dezembro de 1999; e

b) Na mesma data foi designada gerente Rosa Lucília Ferreira de
Castro, solteira, maior, residente na Rua do Cemitério, Ordonhe,
Argoncilhe, Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769102

MENESES, MARTINS & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Matrí-
cula n.º 1506/791206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500926190.

Certifico que em 24 de Fevereiro de 2000 foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene
Brandão Rodrigues Freitas. 09769218

SÃO JOÃO DA MADEIRA

TALHO PAIS & PRATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1777/20000330; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 1/20000330.

Certifico que entre Crispim de Oliveira Pais, casado no regime
de comunhão geral com Sónia Raquel Barbosa Gonçalves, natural
da freguesia de Canedo, concelho de Santa Maria da Feira, onde
reside nas Caldas de São Jorge, e Sérgio Paulo Teixeira Prata, sol-
teiro, maior, natural de freguesia de Travanca, concelho de Santa
Maria da Feira, onde reside, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que  se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Talho Pais & Prata, L.da, com sede
na Rua do Condestável, 86, freguesia e concelho de São João da
Madeira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de carne e de pro-
dutos à base de carne.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já são nomeados gerentes.
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2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Rodri-
gues Fernandes dos Santos Lima. 09557377

CONSTRUÇÕES LAR E PAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Madeira. Matrí-
cula n.º 1776/20000328; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 2/20000328.

Certifico que entre Júlio Fernandes Reis, casado com Maria Del-
fina Podence Fernandes Reis na comunhão geral, natural da fregue-
sia de Vila Chã, concelho de Vale de Cambra e residente no lugar
de Macieira-a-Velha, freguesia de Macieira de Cambra, concelho de
Vale de Cambra, e Joaquim Moreira Alves, casado com Maria da
Silva Carvalho na comunhão geral, natural da freguesia de Serzedo,
concelho de Vila Nova de Gaia e residente na Rua de Delfim de
Lima, 642, freguesia de Canelas, concelho de Vila Nova de Gaia,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguinte
contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Lar e Paz, L.da, com
sede na Avenida da Misericórdia, Galeria Comercial, loja 39-A,
desta freguesia e concelho de São João da Madeira.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede social
ser transferida para outro local, dentro do mesmo concelho ou con-
celhos limítrofes.

2.º

O seu objecto consiste na construção de edifícios e venda dos
mesmos.

3.º

O seu capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5486,78 euros, correspondente a 1 100 000$, dividido
em duas quotas iguais de 550 000$, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence a am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes e com ou sem remune-
ração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção conjunta
de ambos os gerentes agora nomeados.

5.º

A gerência fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a
sociedade, desde que tais negócios sirvam a prossecução do objecto
social.

6.º

1 � A gerência pode comprar, vender, alienar ou tomar de ar-
rendamento quaisquer móveis ou imóveis para a sociedade;

2 � Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos de leasing e ALD.

3 � Obter empréstimos ou financiamentos pelo tempo, prazo e
condições que entender para e em nome da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria Adelaide Ro-
drigues Fernandes dos Santos Lima. 09557300

BEJA
BEJA

TROYA & COMPANHIA, SL, SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1406/
000315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000315.

Certifico que foi registada a representação permanente de socie-
dade estrangeira (sucursal), cujo os estatutos e o extracto da ins-
crição têm o seguinte teor:

I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e regime

A sociedade denomina-se Troya Y Compañía, Sociedad Limita-
da, e será regida e administrada por o previsto nestes estatutos e por
o estabelecido nas normas regentes das Sociedades de Responsabi-
lidade Limitada.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A exploração agrícola, ganadeira ou florestal, assim como a co-
mercialização e industrialização dos produtos obtidos.

A realização de actividades anteriores poderá levar-se a cabo,
total ou parcialmente, de forma indirecta mediante a titularidade de
acções ou quotas em sociedades com objecto idêntico ou análogo.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade será de duração indefinida e deu começo às suas
operações no dia do otorgamento da sua escritura de constitui-
ção.
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ARTIGO 4.º

Domicílio social

A sociedade fixou o seu domicilio na Rua Cea Bermúdez, 8 (an-
tigo 10), de Madrid.

A mudança de domicílio dentro ou fora do mesmo termo muni-
cipal será da competência da junta geral.

ARTIGO 5.º

Capital social

O capital social é de 57 000 000 de pesetas, dividido em
1140 quotas iguais, acumuláveis e indivisíveis, que não terão o
carácter de valores nem poderão representar-se por títulos ou ano-
tações em conta e que têm um valor nominal cada uma delas de
50 000 pesetas, numeradas do 1 ao 1140.

II

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Órgãos

A sociedade será regida e administrada por:
a) A junta geral.
b) O órgão de administração.

SECÇÃO I

Junta geral

ARTIGO 7.º

 Junta geral

A vontade dos sócios, expressada em junta geral convocada e
constituída na forma que à continuação se previne regerá a vida
social.

Todos os sócios, inclusivamente os dissidentes e os que não te-
nham participado na reunião, ficam submetidos aos acordos da junta
geral.

ARTIGO 8.º

Convocatória da junta geral

A junta entender-se-á convocada e ficará validamente constituída
se se encontra presente ou representado todo o capital social e os
assistentes decidem unanimemente a sua celebração assim como a
ordem do dia.

Em outro caso, a convocatória da junta geral a fará o adminis-
trador mediante o envio a cada sócio de carta certificada na que se
anunciará a junta a celebrar, com uma antecedência de, ao menos,
15 dias naturais à data da celebração. Dita convocatória indicará
com claridade e precisão o nome da sociedade e da pessoa ou pes-
soas que fazem a comunicação, a ordem do dia e os assuntos a tra-
tar, a data e hora da reunião.

Fazer-se-á a convocatória no domicílio designado para o efeito
por cada sócio ou em defeito, no que conste como do sócio no li-
vro registo.

A convocatória à fará o órgão de administração quando julgue
conveniente aos interesses sociais, o solicite � de forma irrefutável
e com expressão dos assuntos a tratar � um número de sócios que
representem, ao menos, um 5% do capital social ou dentro dos
seis primeiros meses de cada exercício para censurar a gestão
social, aprovar as contas anuais e resolver sobre a aplicação do
resultado.

A junta geral celebrar-se-á no domicílio social salvo que unani-
memente todos os sócios decidam celebrá-la em lugar distinto.

Em tudo o não previsto, será de aplicação o disposto na Lei de
Sociedades de Responsabilidade Limitada.

ARTIGO 9.º

Constituição das juntas

Ao começo da cada reunião elaborar-se-á a lista de assistentes e
o conceito da sua intervenção, com expressão do número de quo-
tas que detêm como próprias ou por representação.

Actuará de presidente o sócio de mais idade da sociedade e de
secretário o sócio mais jovem, ambos maiores de idade. Mas, quan-
do existir conselho de administração, serão presidente e secretário
quem o seja no órgão de administração.

O presidente, à frente dos assistentes e da forma da convocató-
ria declarará constituída a junta, concederá e retirará o uso da pa-
lavra, abrindo o turno para cada assunto e, depois de debatido, or-
denará a sua votação. Também lhe corresponde declarar finalizada
a sessão.

Ao secretário corresponde a elaboração das actas para a sua ex-
tensão no livro correspondente, a salvo o suposto de que exista acta
notarial da junta.

O texto integro da convocatória incorporá-lo-á à acta por trans-
crição literal do acordado em debater como ordem do dia da ses-
são se a junta tivesse sido universal ou por transcrição literal do
texto de uma das cartas enviadas com acuso de recepção se para a
convocatória se tivesse utilizado este meio. Neste último caso, para
acreditar que a convocatória se realizou de devida forma, o admi-
nistrador entregará ao secretário, para a sua relação na acta, os
acusos de recepção de cartas enviadas a cada sócio.

O conteúdo da acta ajustar-se-á, sem prejuízo do anteriormente
disposto, ao estabelecido na Lei de Sociedades de Responsabilida-
de Limitada e na normativa complementária.

As actas aprovar-se-ão ao termo da reunião, pela própria junta
geral ou, no seu defeito, e dentro do prazo de 15 dias, pelo presi-
dente da junta geral e dos sócios interventores, um em representa-
ção da maioria e outro da minoria. Irão assinadas pelo secretário
com a aprovação do presidente.

ARTIGO 10.º

Assistência às juntas

A assistência às juntas poderá ser pessoalmente ou por represen-
tação.

O sócio poderá fazer-se representar nas reuniões da junta geral
por meio de outro sócio, do seu cônjuge, ascendente, descendente,
ou colaterais dentro do quarto grau por consanguinidade ou por
pessoa que ostente: o poder geral conferido em documento público
com, como mínimo, faculdades para administrar todo o património
que o representado tiver na província do domicílio social; o poder
especial, também conferido em documento público, com faculda-
des de administração de todas as quotas e interesses que como só-
cio da entidade pudesse ter a pessoa que dá o poder.

A representação compreenderá a totalidade das quotas de que seja
titular o sócio representado e deverá conferir-se por escrito. Se não
constar em documento público, deverá ser especial para cada junta.

ARTIGO 11.º

Adopção de acordos

1 � O sócio não poderá exercer o direito de voto correspondente
às suas quotas quando se trate de adoptar um acordo que lhe auto-
rize a transmitir quotas das que seja titular, que lhe excluía da so-
ciedade, que lhe libere de uma obrigação ou lhe conceda um direito,
ou por o que a sociedade decida antecipar-lhe fundos, conceder-lhe
créditos ou empréstimos, prestar garantias a seu favor ou facilitar
assistência financeira, assim como quando, sendo administrador, o
acordo refere-se à dispensa da proibição de competência ou ao es-
tabelecimento com a sociedade de uma relação de prestação de
qualquer tipo de obras ou serviços.

Tais quotas deduzir-se-ão do capital social para o cômputo da
maioria de votos que em cada caso seja necessária.

2 � Os acordos sociais adoptar-se-ão por maioria dos votos vá-
lidos emitidos, sempre que representem, pelo menos, um terço dos
votos correspondentes às quotas sociais em que se divida o capital
social. Não computaram os votos em branco.

Por excepção ao disposto no capítulo anterior,
a) O aumento ou a redução do capital e qualquer outra modifi-

cação dos estatutos sociais para a que não se exija maioria qualifi-
cada, requererão o voto favorável de mais da metade dos votos cor-
respondentes às quotas em que se divida o capital social;

b) A transformação, fusão ou divisão da sociedade, a supressão
do direito de preferência nos aumentos de capital, a exclusão de
sócios e a autorização de competência para os administradores re-
quererão o voto favorável de ao menos dois terços dos votos cor-
respondentes às quotas em que se divida o capital social.
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SECÇÃO II

Órgão de administração

ARTIGO 12.º

Estrutura do órgão de administração

1 � A administração da sociedade se poderá confiar a:
Um administrador único ao que necessariamente corresponderá

o poder de representação;
A vários administradores solidários, correspondendo a cada ad-

ministrador o poder de representação, podendo a junta geral distri-
buir as suas faculdades respectivas, mesmo se tal acordo de distri-
buição terá um alcance meramente interno;

A entre dois e cinco, ambos inclusive, administradores mancomu-
nados.

Em tal caso, o poder de representação exercer-se-á mancomunada-
mente por dois quaisquer deles, que deverão actuar conjunta e si-
multaneamente para entender obrigado a sociedade e pôr em conhe-
cimento de todos os outros as actuações realizadas tão pronto lhes
seja possível;

A um conselho de administração composto por um mínimo de 3 e
um máximo de 12 membros. O poder de representação corresponde
ao próprio conselho, que actuará colegiadamente ou a titulo indi-
vidual, ao presidente ou quem estatutariamente deva substituí-lo.

2 � Corresponderá à junta geral optar alternativamente por qual-
quer das anteriores modalidades de administração que deverá con-
signar-se em escritura pública e inscrever-se no registo comercial
para a sua plena eficácia.

ARTIGO 13.º

Duração e retribuição

Os administradores exercerão o seu cargo pelo prazo de cinco
anos computados desde a junta do seu nomeação até à primeira que
se celebre com posterioridade ao transcurso do indicado prazo e po-
derão ser mudados do mesmo em qualquer altura pela junta geral.

A retribuição dos administradores, que não consistirá em nenhum
caso em uma quotas em benefícios, será fixada para cada exercício
por acordo da junta geral.

ARTIGO 14.º

Conselho de administração

A � Organização.
1 � Quando o número de membros do conselho seja o mínimo

de três, existirá necessariamente um presidente, um secretário e um
vogal.

Se o número de membros é superior a três, existirá um presidente,
um secretário, um vice-presidente e um vice-secretário; o resto se-
rão vogais.

É competência da junta geral a designação dos membros do con-
selho com precisão, no momento do seu nomeação do cargo para o
que são nomeados.

2 � Corresponde ao presidente:
Efectuar a convocatória das reuniões do conselho de administra-

ção, por própria instância ou a solicitude de qualquer dos conse-
lheiros;

Dirigir as reuniões do conselho e no seu caso, da junta geral.
3 � Corresponde ao secretário:
Redactar as actas das reuniões dos órgãos sociais e certificar dos

seus acordos, com a aprovação do presidente;
Custodiar a documentação social.
4 � O vice-presidente, o vice-secretário, ou no caso de só três

membros, o vogal, substituirão ao presidente ou ao secretário, res-
pectivamente, quando estes se encontrem ausentes impossibilitados
ou se o cargo estivesse vago.

5 � Quando a junta geral faça o nomeação dos conselheiros pre-
cisará o cargo específico que corresponde ao nomeado.

B � Funcionamento.
1 � O conselho se reunirá à petição de qualquer dos seus mem-

bros sempre que se estime conveniente para a gestão social.
A solicitude dirigir-se-á ao presidente que deverá convocar a reu-

nião para a sua celebração num prazo máximo de 15 dias contados
desde a petição.

A convocatória aos membros fazer-se-á mediante carta certifica-
da enviada ao domicílio que cada conselheiro tenha comunicado
com esse fim à sociedade. Dita carta deverá enviar-se com uma an-
tecedência mínima de seis dias à data de reunião.

Não será necessária a convocatória quando estando presentes to-
dos os membros decidam a sua celebração.

2 � As reuniões celebrar-se-ão no domicílio social salvo acordo
unânime de todos os conselheiros para celebrar em outro lugar.

Estarão presididas pelo presidente e corresponderá ao secretário
levantar a correspondente acta.

3 � O conselho de administração ficará constituído com validez
quando concorram à reunião, presentes ou representados. mais da
metade dos seus componentes.

O presidente declarará constituída com validez a reunião, aten-
dendo ao número de conselheiros presentes, do que se fará a opor-
tuna lista para a sua inclusão na acta, indicando quem assiste pes-
soalmente e quem o faz representado.

À continuação debater-se-ão os diversos assuntos mediante inter-
venções de aqueles conselheiros que o desejem baixo a direcção do
presidente, quem, se o debate se prolonga, poderá fixar uma inter-
venção máxima de dez minutos para cada conselheiro que deseje
debater e, à continuação, dará por terminado o debate.

Depois, se passará à votação separada de cada um deles, adop-
tando-se os acordos por maioria. Se entende por maioria, a abso-
luta dos conselheiros assistentes pessoalmente ou por representação.
Em caso de empate, decidirá o voto de qualidade do presidente ou
quem o substituí.

Não obstante, para a delegação de faculdades estar-se-á ao dis-
posto na Lei de Sociedades Anónimas e será necessário, quando seja
delegação permanente, o voto favorável de duas terceiras partes dos
componentes do conselho.

4 � As actas do conselho se aprovaram pelo próprio órgão ao
termo da reunião ou, em seu defeito, pelo presidente e o secretário
nos 15 dias seguintes à sua celebração. Também poderão aprovar-
-se em qualquer das três reuniões imediatamente seguintes que ce-
lebre o conselho.

5 � O conselho de administração poderá delegar permanente-
mente as suas funções em algum dos seus membros pela maioria
qualificada que para ele exija a lei, mas por tal delegação não po-
derá receber o conselheiro-delegado alguma retribuição especial.

ARTIGO 15.º

Faculdades

1 � Ao órgão de administração corresponde-lhe a gestão, admi-
nistração e representação da sociedade e as demais faculdades que
resultam da lei de estes estatutos.

A efeitos exclusivamente aclaratórios da sua actuação no tráfico
correspondem-se, entre outras, as seguintes faculdades:

a) Agrupar, segregar, dividir, agregar, declarar obras novas, cons-
tituir propriedades horizontais, extinguir condomínios, conjuntos
imobiliários, propriedades a tempo compartido e representar a so-
ciedade ante quaisquer comunidades, associações, sociedades e pes-
soas jurídicas nas que estiver interessada;

b) Constituir sociedades civis ou mercantis, subscrever acções ou
quaisquer outras quotas e títulos em geral de toda classe de enti-
dades;

c) Livrar, aceitar, avalar, endossar, intervir, indicar e realizar
qualquer operação relacionada com letras de câmbio e qualquer ou-
tro documento de pago. Cobrar e pagar quantidades de dinheiro,
aceitar ou dar bens como pagamento ou para pagamento de dívi-
das, documentos substitutivos do pagamento ou do cobro.

d) Preparar, aperfeiçoar, consumar, modificar e extinguir toda
classe de contratos e actos com entidades de crédito, financiação e
depósito. Assim em relação com as contas correntes, depósitos sim-
ples ou irregulares, empréstimos simples ou não, aluguer de cofres
de segurança, contratos de financiação, incluído o de leasing, che-
ques, talões, abertura de crédito simples ou documentário e todos
os actos e negócios próprios das actividades ordinárias de ditas en-
tidades;

e) Preparar, aperfeiçoar, consumar, modificar e extinguir contra-
tos de corretagem, comissão, agência, transporte, arrendamento fi-
nanceiro, cessão ou admissão de créditos, obras, serviços, submi-
nistros de materiais, gestão e cessão de tecnologia e quaisquer outros
análogos;

f) Preparar, aperfeiçoar, consumar, modificar e extinguir, contra-
tos de empréstimo simples ou garantia, pessoal ou real, inclusiva-
mente a hipotecária, que poderá cancelar no seu dia. Tais garantias
poderá constituí-las ou aceitá-las a favor ou em contra da sociedade
em garantia de quaisquer operações, esteja ou não interessada di-
rectamente nelas a própria sociedade;

g) Preparar, aperfeiçoar, consumar, modificar e extinguir, contra-
tos de compra e venda, permuta, aportação, dar em pago e quais-
quer outros semelhantes que impliquem a aquisição ou disposição
de bens móveis ou imóveis da sociedade ou a favor da mesma;
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h) Representar em tribunal e fora de ele ante toda a classe de
pessoas, públicas ou privadas, físicas ou jurídicas. Poderá solicitar
subvenções, ajudas e toda a classe de bonificações, exercer quan-
tas acções assistam a um e outro indivíduo que dá o poder em
concepto de actora, demandada, denunciada ou denunciante, e no
exercício de estas acções poderá pedir quantas diligências ou inci-
dências, sejam necessárias, recursos ordinários ou extraordinários;

i) Preparar, modificar, aperfeiçoar, consumar ou extinguir toda a
classe de contratos e actos com advogados, engenheiros, arquitec-
tos, em geral, toda a classe de profissionais;

j) Concertar arrendamentos de móveis e imóveis, com ou sem
sujeição à lei especial, como arrendadora ou arrendatária. Tais con-
tratos poderá modificá-los depois, consumar ou extinguir;

k) Todo o tipo de actuações, actos e negócios jurídicos com en-
tidades públicas ou privadas, sejam da administração territorial, Es-
tado, comunidades autónomas, província, município ou organismos
autónomos, incluindo toda a classe de dependências ou ministérios
de tais administrações;

l) Realizar quantos actos e negócios sejam necessários ou con-
venientes em matéria tributária, solicitudes, subvenções, ajudas e
becas. Incluídos especialmente os impostos da renda das pessoas
físicas, do património, da sociedade, de sucessões, de transmissões
patrimoniais onerosas e quaisquer outros tributos;

m) Poderá realizar toda a classe de declarações e manifestações
de bens ou patrimónios da sociedade, especialmente declarações de
bens, direitos e obrigações aos efeitos bancários ou do ramo do se-
guro.

2 � O órgão de administração poderá designar um ou mais di-
rectores gerentes, atribuindo-lhes o exercício das faculdades que
pense convenientes e separá-los quando estime oportuno.

III

Regime das quotas

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 16.º

Documentação das transmissões

1 � A transmissão das quotas, assim como a constituição do di-
reito real de garantia sobre a as mesmas, deverão de constar no
documento público adequado ao modo em que tenha tido lugar a
transmissão, de acordo com o que se precisa na secção seguinte.

A constituição dos direitos reais diferentes dos referidos no ca-
pítulo anterior sobre as quotas deverão constar na escritura pública.

2 � O adquirente de direitos sobre as quotas poderá exercer os
direitos de sócio frente à sociedade desde que esta tenha conheci-
mento da transmissão ou constituição do gravame por algum dos
caminhos que para cada caso se prevêem nas seguintes secções.

3 � Todas as comunicações que a sociedade realize a qualquer
dos seus sócios entender-se-ão válidas se o foram no domicílio que
cada um de eles tenha comunicado à sociedade e conste no livro
registo de sócios.

ARTIGO 17.º

Aplicação supletória da lei

Em tudo o não previsto nestes artigos o regime das quotas sujei-
tar-se-á ao que estabelecem as leis vigentes.

SECÇÃO II

Regime de transmissão de quotas

ARTIGO 18.º

Transmissão voluntária

1 � A transmissão voluntária de quotas por acto entre vivos
realizada entre sócios, ou a favor descendente do sócio.

O adquirente que se possa acolher a algum dos supostos excluí-
dos de restrição segundo o parágrafo anterior limitar-se-á ao pôr em
conhecimento da sociedade pelo conducto notarial no que se pre-
cise a data e condições da transmissão, o número e características
das quotas transmitidas, os dados pessoais do transmitente e do

adquirente e os dados do notário autorizante da escritura de trans-
missão.

A efeitos da possível aplicação do direito de aquisição preferente
que mais à frente se regula, a sociedade poderá verificar a exactitude
dos dados comunicados, requerendo pelo mesmo conducto notarial
ao adquirente para que faça chegar à sociedade uma cópia
irrefutável do documento no que se tenha formalizado a transmissão.

Se de tal documento resulta que a transmissão não se opera a fa-
vor de alguma das pessoas exceptuadas no § 1.º deste capítulo, ex-
plicar-se-á o procedimento da aquisição preferente regulado no ca-
pítulo seguinte deste preceito tomando-se como dia inicial o da
recepção pela sociedade da escritura na que constem os dados com-
pletos da transmissão.

Se pese a ser requerido o adquirente não desse traslado à socie-
dade da cópia da escritura de transmissão, o prazo inicial para a
aplicação do procedimento de aquisição preferente terá lugar des-
de que se obtenha por ela a cópia irrefutável da transmissão expe-
dida a seu favor pelo notário que autoriza a correspondente escri-
tura.

3 � A transmissão voluntária de quotas por actos entre vivos
regular-se-á pelas seguintes regras:

a) O sócio que se proponha transmitir a sua quota ou quotas de-
verá comunicá-lo pelo conducto notarial aos administradores, fazen-
do constar o número e características das quotas que pretende trans-
mitir, a identidade do adquirente e o preço e as demais condições
da transmissão.

Se a comunicação não fosse completa. a sociedade poderá reque-
rer do sócio a sua ampliação nos extremos precisos para se poder
exercitar o direito preferente que aqui se regula.

Todo o propósito de transmitir as suas quotas entender-se-á que
leva implícita uma oferta irrevogável a favor dos titulares do direi-
to de aquisição preferente que exercitem o seu direito na forma e
condições que neste capítulo se regula. Em consequência, o sócio
que oferece não poderá revogá-la em nenhum momento.

Esta mesma consideração corresponderá a toda a transmissão
efectuada sem ajustar-se às condições que aqui se estabelecem.

Desde a comunicação ou conhecimento pleno pela sociedade das
condições da transmissão, entender-se-á facultada a sociedade para
mediar entre o que oferece e os possíveis adquirentes de tal modo
que poderá assumir a representação de um ou de outros no momento
da documentação pública a que possa ter lugar recebendo ou en-
tregando em nome de um ou de outros as quotas oferecidas ou o
preço correspondente.

b) A transmissão ficará submetida ao consentimento da sociedade,
que se expressará mediante acordo da junta geral, prévia inclusão
do assunto da ordem do dia, pela maioria ordinária estabelecida na
lei, se bem que para o seu computo e adopção do acordo que preste
o consentimento excluir-se-á ao sócio que oferece as quotas.

c) Se o acordo da junta fosse contrário ao consentimento, todos
os sócios, salvo o que oferece, poderão exercer o seu direito de
preferente aquisição para o que disporá de um prazo de 20 dias na-
turais para pôr em conhecimento da sociedade se desejam ou não
exercê-lo. Os 20 dias entendem-se desde o seguinte à celebração da
junta geral.

Os sócios assistentes a tal junta poderão pôr em conhecimento
da administração social a sua vontade de adquirir ao termo da mes-
ma junta em que se tenha debatido o acordo.

Aos ausentes a administração social comunicará nos cinco dias
naturais seguintes o acordo da junta para que, nos 15 dias que fi-
cam de prazo até ao total dos 20 dias antes previstos, comuniquem
a sua decisão.

Todo aquele sócio que nos 20 dias expressados não tenha comu-
nicado à sociedade a sua vontade de adquirir entende-se que não
faz uso de tal direito.

Passados os 20 dias, a sociedade comunicará de forma irrefutável
ao sócio oferente que sócios fazem uso do seu direito de aquisição
preferente, assim como o lugar, dia e hora no que se vai outorgar a
correspondente escritura pública de transmissão, compreendido den-
tro do mês seguinte a tal comunicação.

d) O preço das quotas. a forma de pago e as demais condições
da operação, serão as convindas e comunicadas à sociedade pelo
sócio que as transmite. Se o pagamento da totalidade ou da parte
do preço estivesse aprazado no projecto de transmissão, para à
aquisição das quotas será requisito prévio que uma entidade de
crédito garantize o pagamento do preço aprazado ou bem que os
adquirentes ponham à disposição do sócio transmitinte a totalida-
de do preço convindo.

Nos casos em que a transmissão projectada fosse a título onoroso
destinto da compra-venda ou a título gratuito, o preço de aquisi-
ção será o fixado de comum acordo pelas partes e, em seu defeito,
o valor real das quotas no dia em que se tivesse comunicado à so-
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ciedade o propósito de transmitir. Entender-se-á pelo valor real o
que determine o auditor de contas da sociedade e, se esta não esti-
vesse obrigada à verificação das contas anuais, o fixado por um
auditor social solicitado por qualquer dos interessados. Em ambos
os casos a retribuição do auditor será satisfeita pela sociedade.

Nos casos da aportação à sociedade anónima ou comanditária por
acções, entender-se-á pelo valor real das quotas o que resulta da
informação elaborada por um experto independente nomeado pelo
registrador comercial.

e) O documento público de transmissão deverá outorgar-se no
prazo de um mês a contar desde a comunicação pela sociedade da
identidade do adquirente ou adquirentes.

f) O sócio poderá transmitir as quotas nas condições, comunica-
das à sociedade, quando tenham transcorrido três meses desde que
tivesse posto em conhecimento de esta o seu propósito de transmi-
tir sem que a sociedade lhe tivesse comunicado a identidade do ad-
quirente ou adquirentes.

g) Em um ou em outro caso, o adquirente das quotas o porá
em conhecimento da sociedade pelo conducto notarial no que
precise a data e condições da transmissão, o número e caracte-
rísticas das quotas transmitidas, os dados pessoais do que trans-
mite e do adquirente e os do notário que autoriza a escritura de
transmissão.

Se existissem dúvidas sobre algum dos extremos da comunica-
ção, a sociedade poderá verificar a sua exactitude, requerendo pelo
mesmo conducto notarial ao adquirente para que envie à uma có-
pia irrefutável do documento no que se tenha formalizado a trans-
missão.

Se de ele resulta alguma divergência entre o oferecido na comu-
nicação inicial à sociedade e o realizado, surgirá um direito de re-
tracto a favor dos mesmos titulares do direito de aquisição preferente
antes mencionados.

Para o seu exercício computar-se-á como dia inicial o da recep-
ção pela sociedade da escritura na que constem os dados comple-
tos da transmissão.

Se pese a ser requerido o adquirente não der traslado à sociedade
da cópia da escritura de transmissão, o prazo inicial para a aplica-
ção do procedimento da aquisição preferente terá lugar desde que
se obtenha por ela a cópia irrefutável da transmissão expedida a seu
favor pelo notário o qual autoriza a correspondente escritura.

Nos cinco dias seguintes a tal momento a sociedade porá em co-
nhecimento de todos os sócios as circunstâncias nas que se reali-
zou a operação.

Durante os 15 dias seguintes os sócios que desejem exercer o di-
reito de retracto comunicá-lo-ão à sociedade. Se não houver ne-
nhum, se inscreverá a aquisição no livro registo de sócios. Se hou-
verem vários distribuir-se-ão as quotas entre eles em proporção
directa a sua porcentagem em capital social.

A sociedade comunicará ao adquirente os sócios que decidiram
retrair-se e, com tal comunicação, o lugar, dia e hora em que se
outorgará o documento público de transmissão. Dita citação deverá
realizar-se com uma antecedência mínima de 10 dias e máximo
de 20.

Se alguma das partes não comparecer no lugar e data invocado,
nos cinco dias seguintes poderá outorgar-se a escritura de transmis-
são. Para isso, o administrador social actuará de representante do
comparecente entregando ou recebendo no seu caso as correspon-
dentes quantidades para a sua entrega ao retraído ou as quotas que
são objecto de transmissão.

h) Se em alguma transmissão se tivesse prescindindo totalmente
do procedimento que aqui se regula, a sociedade desconhecerá a
condição de sócio do adquirente.

Para que este possa obter o seu reconhecimento deverá submeter-
-se ao procedimento de aquisição preferente que neste preceito se
regula. Para tal fim, dirigirá à sociedade a comunicação inicial que
antes se expressava na que precise a data e condições da transmis-
são, as quotas transmitidas e os dados identificados do documento
que se empregou para ele.

Esta comunicação abrirá o procedimento de aquisição preferente
que entender-se-á então com o adquirente no domicilio que para ele
tenha indicado a sociedade na comunicação inicial. Para a aplica-
ção dos prazos e determinações dos titulares do direito de aquisi-
ção preferente fixar-se-á como dia inicial o da recepção pela socie-
dade da comunicação inicial. Se esta não fora completa aplicar-se-á
para completá-la o previsto na alínea a) desta secção.

Se tivesse transcorrido um prazo superior a três anos desde que
a transmissão se realizou, o preço de aquisição será fixado de co-
mum acordo pelas partes e, em seu defeito, o valor real das quotas
o dia em que se tivesse comunicado à sociedade da transmissão já
efectuada. Para determinar o valor real aplicar-se-á o disposto na
alínea d) desta secção.

ARTIGO 19.º

Transmissão forçosa

1 � O embargo de quotas, em qualquer procedimento de urgên-
cia, deverá ser notificado imediatamente à sociedade pelo juiz ou
autoridade administrativa que o tenha decretado, fazendo constar a
identidade do embargante assim como as quotas embargadas. A so-
ciedade procederá à anotação do embargo no livro registo de só-
cios, remitindo de imediato a todos os sócios cópia da notificação
recebida.

2 � Celebrada a subasta ou, tratando-se de qualquer outra forma
de privação do possuído forçosa e legalmente prevista, no momen-
to anterior à adjudicação, ficará suspendida a aprovação do remate
e a adjudicação das quotas embargadas. O juiz ou a autoridade ad-
ministrativa enviarão à sociedade testemunho literal da acta da
subasta ou do acordo de adjudicação e, no seu caso, da adjudica-
ção solicitada pelo credor. A sociedade trasladará a cópia de dito
testemunho a todos os sócios no prazo máximo de cinco dias a
contar desde a recepção do mesmo.

3 � O remate ou a adjudicação ao credor serão firmes transcor-
rido um mês a contar desde a recepção pela sociedade do testemu-
nho a que se refere o capítulo anterior. Em quanto não adquiram
firmeza, os mesmos titulares do direito de aquisição preferente que
para transmissões voluntárias precisa o artigo anterior, poderão sub-
-rogar-se em lugar do rematante ou, no seu caso, do credor, medi-
ante a aceitação expressa de todas as condições da subasta e a con-
signação integra do importe, do remate ou, no seu caso, da
adjudicação do credor e de todos os gastos causados.

Se a sub-rogação fosse exercida por vários sócios, as quotas dis-
tribuir-se-ão entre todos, a quantidade proporcional entre os mes-
mos das suas respectivas partes sociais.

ARTIGO 20.º

Transmissão por causa de morte

A aquisição pela sucessão hereditária de alguma quota confere
ao herdeiro ou legatário a condição de sócio.

De todas as formas, os sócios sobreviventes terão direito em ad-
quirir as quotas do sócio falecido no prazo e condições que à con-
tinuação se fixam se o adquirente não é descendente do sócio fale-
cido. Para o exercício deste direito de preferente aquisição, o que
tenha adquirido os títulos comunicá-lo-á de forma irrefutável à so-
ciedade e esta, no prazo de 15 dias naturais o porá em conhecimento
de todos os sócios para que, no prazo de 30 dias naturais contados
desde esta comunicação possam estes optar por adquirir-las pelo
valor que na comunicação lhes tenha atribuído o herdeiro ou lega-
tário ou, no caso de desacordo, pelo determinado conforme o pre-
visto no artigo 100 da Lei de Sociedades de Responsabilidade Li-
mitada. Tal valor deverá satisfazer-se em metálico no momento em
que se produza a transmissão das quotas a favor dos adquirentes.

Se fossem vários os sócios que optassem por esta aquisição, distri-
buir-se-ão as quotas em quantidades proporcionais entre todos eles.

Uma vez fixado o valor, o pagamento do preço e o otorgamento
do correspondente documento público realizar-se-ão simultaneamen-
te no prazo máximo de três meses contados desde a recepção da co-
municação pela sociedade da aquisição hereditária, salvo que os pra-
zos não se tivessem podido cumprir por causas imputáveis ao
adquirente do sócio falecido, em cujo caso, o prazo computar-se -á
desde o momento em que cessem tais obstáculos.

ARTIGO 21.º

Regime geral

O regime da transmissão das quotas será o vigente na data em
que o sócio tiver comunicado à sociedade o propósito de transmi-
tir ou, no caso, na data do falecimento do sócio o no da adjudica-
ção judicial ou administrativa.

No lugar e condições de quem em um dos procedimentos de aqui-
sição preferente tivesse manifestado em forma a sua intenção de
adquirir, se sub-rogará automaticamente a causa existente, sem que
possa revogar tal decisão frente à sociedade ou ao oferente das quo-
tas, salvo acordo unânime de ambas partes.

ARTIGO 22.º

Ineficácia das transmissões

As transmissões de quotas que não se ajustem ao previsto na lei
ou, no seu caso. a estes estatutos não produzirão efeito algum frente
à sociedade.
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SECÇÃO III

Direitos reais sobre as quotas

ARTIGO 23.º

Co-propriedade

Será de aplicação o disposto no artigo 35 da vigente Lei de So-
ciedade de Responsabilidade Limitada.

Uma vez designado o representante comum por os titulares, pôr-
-se-á em conhecimento da sociedade pelo conducto notarial. A so-
ciedade deverá fazer constar no livro registo de sócios a identida-
de e domicílio de tal representante e entender-se-á no sucessivo com
ele, enquanto esteja vigente a sua representação.

ARTIGO 24.º

Garantia

Constituída a garantia, o credor penhorante ou o sócio comunica-
rão de forma irrefutável à sociedade as quotas penhoradas, a data, lu-
gar e notário autorizante da escritura e os dados do credor penhorante
e do crédito garantizado.

IV

Exercício social e aprovação de contas

ARTIGO 25.º

Começo e finalização do exercício social

O exercício económico começará no dia 1 de Janeiro de cada ano
e concluirá no dia 31 de Dezembro do mesmo ano.

ARTIGO 26.º

Contas e o seu exame

Nos três meses seguintes ao final de cada exercício, o órgão de
administração elaborará as contas anuais, a informação da gestão e
a proposta da aplicação do resultado.

As contas anuais compreendem o balanco, a conta de perdas e
ganhos e a memória.

As contas anuais e a informação da gestão serão revisadas por
auditores de contas se a sociedade estiver obrigada legalmente a isso
ou se o solicitar um número de sócios que represente o 5% do ca-
pital social, sujeitando-se neste último caso a algum dos procedi-
mentos previstos legal e regulamentariamente.

A partir da convocatória da junta na que tenham que ser apro-
vadas as contas anuais, estarão à disposição dos sócios com todos
os seus antecedentes no domicílio social e em horas de escritório e dias
laboráveis para o seu exame por si ou em união de pessoa perita.

Este mesmo direito existirá quando a junta que pretenda celebrar-
-se contenha na sua ordem do dia algum ponto para cujo debate seja
necessário na totalidade ou em parte algum dado contido em tais
documentos de contabilidade.

V

Liquidação da sociedade

ARTIGO 27.º

Duração e estrutura do órgão de liquidação

A duração do cargo de liquidador a sua estrutura e modo de exer-
cício do poder de representação da sociedade serão as mesmas que,
no momento da abertura de tal período, tenha o órgão de adminis-
tração, sem prejuízo da faculdade da Junta de poder optar por uma
estrutura distinta conforme prevêem estes mesmos estatutos para o
órgão de administração.

VI

Situação de sócio único

ARTIGO 28.º

Publicidade da situação

Em quanto subsista a situação de unipessoalidade, a sociedade
fará constar expressamente a sua condição de unipessoal em toda

a sua documentação, correspondência, notas de pedido e facturas,
assim como em todos os anúncios que se tenham que publicar por
disposição legal ou estatutária. Tudo isto além de cumprir as obri-
gações da publicidade oficial no registo comercial exigidas pelas
disposições vigentes.

ARTIGO 29.º

Decisões do sócio único

Durante a situação de unipessoalidade o previsto nestes estatu-
tos sobre a junta geral entende-se referido ao sócio único que exer-
cerá todas as competências da junta geral, consignando-se as suas
decisões na acta, baixo a sua assinatura ou a do seu representante,
podendo ser executadas o formalizadas por o próprio sócio ou por
os administradores da sociedade.

ARTIGO 30.º

Livro registo

Os contratos celebrados entre o único sócio e a sociedade deve-
rão constar por escrito, salvo que a lei exija expressamente alguma
forma documental concreta, em cujo o caso se sujeitará a esta úl-
tima.

Em todo caso, terão que transcrever-se no livro registo da socie-
dade que terá que ser legalizado na forma estabelecida nas dispo-
sições vigentes.

ARTIGO 31.º

Regime geral da situação de sócio único

Será de aplicação tudo o disposto para esta situação nas dispo-
sições vigentes em cada momento.

Inscrição n.° 1 à apresentação n.º 9/000315.
Representação permanente de sociedade estrangeira � sucursal.
Sede: Rua Cea Bermúdez, 8 (antigo 10) � Madrid.
Objecto: exploração agrícola, cinegética, ganadeira, ou florestal

de bens radicados em Portugal, assim como a comercialização e
industrialização dos produtos obtidos.

Capital: 57 000 000.
Local de representação: Herdade Maria das Flores, Paço dos Es-

teios e Castelos e Albernoas Brancas, aldeia e freguesia de Baleizão,
concelho de Beja.

Objecto da representação: exploração agrícola, cinegética, gana-
deira ou florestal de bens radicados em Portugal, assim como a co-
mercialização e industrialização dos produtos estrangeiros.

Designação de representantes: Clara Elena Troya Medina, casa-
da, residente na Praça de San Juan de La Palma, Sevilha, Espanha.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113200

RESTAURANTE PRAÇA DE ESPANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1361/
990518; identificação de pessoa colectiva n.º 504369423;  averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000316.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a cessação de funções de gerente de Guangyi Chen, por renún-
cia, em 30 de Novembro de 1999.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113021

BRITO & REBOLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 548/830505;
identificação de pessoa colectiva n.º 501373926; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 1/000317.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
o respectivo pacto social e aumentado o capital social da mesma de
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450 000$ para 1 002 410$, tendo, em consequência, os artigos 1.º,
3.º, 4.º e 6.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Brito & Rebolo L.da, tem a sua sede
na Avenida de Alonso Gomes, na aldeia e freguesia da Cabeça Gor-
da, concelho de Beja.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste em oficina de serralharia civil e comér-
cio de combustíveis para veículos a motor e comércio a retalho de
gás.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a ambos os sócios, já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em quaisquer actos ou contra-
tos, é suficiente a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113013

ONUBIL � CONSTRUÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1222/
970314; identificação de pessoa colectiva n.º 503349860; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 3/000310.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regista-
da a alteração parcial do contrato, quanto aos artigos 8.º e 10.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três membros.

2 � Os membros do conselho de administração serão eleitos por
três anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

3 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração é o órgão superior de gestão da so-
ciedade competindo-lhe designadamente:

a) A aquisição, alienação, locação e oneração de bens imóveis,
estabelecimentos comerciais e participações sociais.

b) A celebração de contratos de financiamentos e de empréstimo
incluindo os de médio e longo prazo.

§ único. A sociedade fica obrigada pela intervenção de um ad-
ministrador.

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

30 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113102

COZINHAS ESPANHOLAS � COMÉRCIO DE COZINHAS
E ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1405/
000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000314.

Certifico que, por escritura exarada em 21 de Fevereiro de 2000,
a fl. 75 do livro n.º 27-C do Cartório Notarial de Ourique, foi efec-
tuado um contrato de sociedade entre Juan Francisco Nobajas
Martinez, Rafael Corral Rufino, Jesus Manuel Martinez Martinez,

Juan Jose Martinez Martinez e Maria de Jesus Nobajas Martinez
que se rege pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Cozinhas Espanholas � Comércio
de Cozinhas e Electrodomésticos, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
de Lisboa, 50-B, em Beja.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio a retalho de mo-
biliário e electrodomésticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, o equivalente a 1 002 410$, e corresponde à
soma de cinco quotas iguais de 1000 euros, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Juan Francisco Nobajas Martinez, Rafael Corral
Rufino, Jesus Manuel Martinez Martinez, Juan José Martinez
Martinez  e Maria Jesus Nobajas Martinez.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica entregue ao sócio Juan Francisco
Nobajas Martinez.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da mes-
ma para que a prática de determinados actos ou categorias de ac-
tos, atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se com a assinatura do gerente.

ARTIGO 7.º

A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças, abonações, nem quaisquer actos semelhantes ou estranhos
aos negócios sociais.

ARTIGO 8.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade em segundo lugar, do direito de prefe-
rência.

ARTIGO 9.º

Os sócios podem deliberar que lhes sejam exigidas prestações su-
plementares até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode entrar imediatamente em actividade, ficando,
desde já, o gerente autorizado a efectuar o levantamento do capital
social para fazer face às despesas de constituição.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07100190

BRAGA
BRAGA

TEIXEIRA DIAS & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1771;
identificação de pessoa colectiva n.º 501181652; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 1/991124.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma
foi dissolvida e as suas contas aprovadas em 15 de Outubro de
1999.

Conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07318014
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ESTRELA ALFA � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3810;
identificação de pessoa colectiva n.º 502905581; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data da apresentação: 66 e
69/991123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções, em 25 de Agosto de 1998, o gerente Isidoro Videiras de Oli-
veira, por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$
para 4 000 000$, tendo sido alterado o pacto quanto ao ar-
tigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e nos di-
versos bens e valores do activo, é de 4 000 000$, dividido em três
quotas, sendo duas  iguais de 1 950 000$ cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios Alberto Dias Cerqueira e Manuel Joaquim Vi-
deiras de Oliveira, e uma de 100 000$, pertencente ao sócio José
Fernando Videiras de Oliveira.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07343558

CARVALHO & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1133; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500056625; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/991119.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma
deslocou a sua sede para a Rua de Frei Cipriano da Cruz, 82, Fer-
reiros, Braga.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07343680

ASTROSTAND � MONTAGEM DE STANDS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4513; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503441600; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data da apresentação: 25 e
26/991119.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, que cessou
funções, em 8 de Outubro de 1999, o gerente Manuel Justino da
Costa Martins, por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital social de 400 000$
para 10 000 000$, tendo sido alterado o pacto quanto ao n.º 1 do
artigo 1.º e artigos 3.º e 4.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ASTROSTAND � Montagem
de Stands e Decorações, L.da, e tem a sua sede na Rua do Campo
de Futebol, freguesia de Vilaça, concelho de Braga.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
8 500 000$, pertencente à sócia Sylvie da Rocha Veloso, e outra no
valor de 1 500 000$, pertencente ao sócio Lourenço José Fernandes.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a administração da sociedade e a sua repre-
sentação em juízo e fora dele, activa e passivamente, ficam a cargo
de ambos os sócios, que são desde já nomeados gerentes, com ou

sem remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, incluindo os de locação financeira ou
aluguer de longa duração, de compra e venda de bens imóveis, de
veículos automóveis e de aquisição ou cedência de direito ao tres-
passe ou arrendamento de estabelecimentos ou outros locais destina-
dos ao exercício da actividade da sociedade, é necessária e suficiente
a intervenção de um gerente.

3 � Fica expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade
em quaisquer actos e contratos estranhos aos negócios sociais, no-
meadamente fianças, abonações e letras de favor.

4 � A gerência pode constituir mandatários, nos termos do
artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07343604

RESOLVE � CONSULTADORIA EM GESTÃO E ORGA-
NIZAÇÃO E SOLUÇÕES PARA VALORIZAÇÃO DE
EMPRESAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 6746; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 503512923; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 29/991210.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 400 000$ para 800 000$, e alterado o pac-
to quantos aos artigos 1.º e 3.º, ficando com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Resolve � Consultadoria em
Gestão e Organização e Soluções para Valorização de Empresas,
L.da, e tem a sua sede na Praça do Condestável, Edifício Eiffel, 155,
115, freguesia de Braga (Maximinos), da cidade de Braga.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
800 000$, dividido em quatro quotas iguais de 200 000$, perten-
centes, duas ao sócio Adolfo José Branco de Oliveira Gonzalez, e
uma a cada um dos restantes sócios.

2 � Por deliberação unânime dos sócios, poderão ser-lhes exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao montante de
20 000 000$.

Conforme o original.

O texto do contrato, na sua redacção actualizada, foi depositado
na pasta respectiva.

13 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07319649

IRMÃOS CAPELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1368; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 500738904; averbamento n.º 1 à ins-
crição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data da apresentação: 27 e
29/990511.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, cessou fun-
ções, em 30 de Março de 1999, o gerente Filipe Lourenço Capela
de Castro, por renúncia.

Mais certifico que foi aumentado o capital social de 500 000$
para 10 000 000$, tendo alterado o pacto quanto aos artigos 1.º e 4.º
e corpo do 5.º, ficando com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Irmãos Capela, L.da, e tem a sua sede
no lugar da Pegada, freguesia de Adaúfe, concelho de Braga.
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4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e está dividido em três quotas, uma de 5 000 000$,
pertencente ao sócio António José Capela de Castro, e duas de
2 500 000$ cada, pertencendo uma a cada uma  das sócias, Rosa
Maria Fernandes Palha Capela de Castro e Maria Rosalina Fernan-
des Palha Capela de Castro de Macedo.

5.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, activa e passivamente, compete ao sócio António José
Capela de Castro e a José Carlos de Almeida Barbosa de Macedo,
que desde já são nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Ficam incluídos nos poderes da gerência a compra, ven-
da, troca e aluguer de bens móveis e imóveis.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07311370

A CAMISA � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5881;
identificação de pessoa colectiva n.º 504144324; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 7/000303.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi altera-
do o pacto quanto aos artigos 3.º  e n.os 1 e 2 do 6.º, ficando com a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$, dividido em quatro quotas com os valores nominais,
respectivamente, de 500 000$, 200 000$, 200 000$ e 100 000$,
todas pertencentes à sócia Irene Graça Azevedo Pina Vaz.

ARTIGO 6.º

1 � A administração, remunerada ou não conforme for deli-
berado em assembleia geral, bem como a sua representação, fi-
cam afectas à sócia Irene Graça Pina Vaz, que se mantém na
gerência.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção da gerente.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 12881422

FÁBRICA DE PORCELANAS VERDE MINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 5628; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 504012525; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 40/991125.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital de 400 000$ para 10 000 000$, tendo sido alterado
o pacto quanto aos artigos 1.º e 3.º (corpo), ficando com a seguin-
te redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fábrica de Porcelanas Verde
Minho, L.da, e tem a sua sede no lugar de Ribanhos, freguesia de
Tenões, concelho de Braga.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, dividido em duas quotas, sendo uma de 6 250 000$,
pertencente ao sócio Manuel António Ribeiro Ferreira de Araújo,

e uma de 3 750 000$, pertencente à sócia Maria Dulce Rodrigues
Vieira de Castro.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07318073

JOSÉ CERQUEIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 1365;
identificação de pessoa colectiva n.º 500742812; inscrição n.º 10; nú-
mero e data da apresentação: 46/991209.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 1 000 000$ para 15 000 000$, tendo alte-
rado o pacto quanto ao artigo 4.º, ficando com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, e está dividido em duas quotas, uma de 12 000 000$,
pertencente à sócia José Valdemar da Silva, S. A., e outra de
3 000 000$, pertencente ao sócio José Valdemar da Silva.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07319568

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA
SANTA APOLÓNIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4185;
identificação de pessoa colectiva n.º 501901825; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 8; números e data da apresen-
tação: 29, 31 e 32/991118.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, em 6 de
Agosto de 1999 cessaram funções os gerentes Cleusa Gomes de
Campos e Valdemar Henrique da Silva, por renúncia.

Mais certifico que foi alterado o pacto quanto ao artigo 7.º, fi-
cando com a seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas à sócia Lúcia Fátima Martins Salvador, que desde já fica nomea-
da gerente.

2 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos com a intervenção de um só gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência poderá:
a) Tomar de arrendamento bens imóveis para a sociedade, alter-

nado ou rescindindo os respectivos contratos;
b) Comprar, vender e permutar quaisquer bens móveis e imóveis;
c) Assinar contratos de locação financeira.

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07343760

GRUNDIG � LOGÍSTICA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4345/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503263833.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 1998.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Rosa de Jesus Bri-
lhante Sobral Mendes de Vasconcelos. 12880825
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GRUNDIG � LOGÍSTICA PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 4345/
940831; identificação de pessoa colectiva n.º 503263833.

Certifico que foi efectuado o depósito dos documentos de pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe referentes ao ano de 1999.

Está conforme o original.

1 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Rosa de Jesus Bri-
lhante Sobral Mendes de Vasconcelos. 12904554

XZ � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3554; iden-
tificação de pessoa colectiva n.º 502703989; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 33/991123.

Certifico que, em referência à sociedade em epígrafe, a mesma
deslocou a sede para a Avenida do Padre Júlio Fragata, 112, sala 9,
1.º, Braga (São Vítor).

Conforme o original.

O texto do contrato foi depositado na pasta respectiva.

20 de Março de 2000.� A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07343515

AVELINO DA SILVA CORREIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Braga. Matrícula n.º 3637;
identificação de pessoa colectiva n.º 502769211; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 45/000203.

Certifico, em referência à sociedade em epígrafe, que foi aumen-
tado o capital social de 50 000 000$ para 100 241 000$ com
redenominação para 500 000 euros, e foi transformada em sociedade
anónima passando a denominar-se Avelino da Silva Correia & Fi-
lhos, S. A., ficando os estatutos com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação Avelino da Silva Correia &
Filhos, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede no lugar da Rua, freguesia de
Padim da Graça, concelho de Braga.

2 � O conselho de administração poderá, sem dependência de
consentimento de outros órgãos sociais, decidir a mudança da sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como a criação e extinção de agências ou outras formas de repre-
sentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.°

Formas de associação e participação sociais

Por deliberação do conselho de administração, a sociedade pode
livremente, sob qualquer forma legal ou contratual, associar-se com
outras entidades jurídicas, singulares ou colectivas, a agrupamen-
tos complementares de empresas ou entidades de natureza semelhan-
te, participar na sua constituição, administração ou fiscalização, bem
como, livremente, adquirir participações como sócia ou accionista
em sociedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o seu
objecto, celebrar contratos de consórcio ou de associação em par-
ticipação.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de materiais
de construção, metais, ferragens e utilidades.

ARTIGO 5.°

Capital social

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 500 000 euros,
representado por 10 000 acções do valor nominal de 50 euros cada
uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis, a requerimento do accionista.

3 � Haverá títulos representativos de 1, 10, 50, 100, 500,
1000 ou múltiplos de 1000, sendo sempre da conta do accionista
os encargos com a divisão e concentração.

4 � Os títulos provisórios ou definitivos deverão conter as men-
ções exigidas por lei e são assinados por dois administradores, po-
dendo uma das assinaturas ser de chancela.

5 � Poderão ser admitidas acções preferenciais sem voto nos
termos do artigo 341.° do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.°

Aumentos de capital

1 � O capital social poderá ser elevado até 1 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, por entradas em dinheiro, por deliberação
do conselho de administração, que fixará as condições de subscri-
ção e as categorias de acções a emitir, de entre as previstas neste
contrato ou outras permitidas por lei.

2 � Em qualquer aumento de capital em dinheiro, terão direito
de preferência na subscrição de novas acções os titulares de acções
de emissões anteriores, na proporção das que ao tempo possuírem
e desde que não se encontrem em mora na sua realização, bem como
ao rateio daquelas relativamente às quais tal direito de preferência
não tenha sido exercido.

ARTIGO 7.º

Emissão de obrigações e outros títulos

1 � A sociedade poderá emitir qualquer título de dívida permi-
tido, designadamente obrigações simples, obrigações convertíveis em
acções e obrigações participantes, mediante proposta do conselho de
administração e nas condições estabelecidas em assembleia geral.

2 � Os títulos são assinados nos termos do n.º 4 do artigo 5.º
3 � Na subscrição de quaisquer obrigações ou de quaisquer

outros títulos de dívida os accionistas terão o direito de preferên-
cia, a exercer nos termos da lei geral.

ARTIGO 8.º

Quotas próprias

1 � A sociedade pode adquirir, deter e vender acções e obriga-
ções próprias, nos termos do disposto nos artigos 317.° e 354.° do
Código das Sociedades Comerciais.

2 � Na alienação de acções próprias, os accionistas têm direito
de preferência, na proporção das acções que possuírem à data da
alienação, bem como ao rateio daquelas relativamente às quais tal
direito de preferência não tenha sido exercido.

ARTIGO 9.°

Transmissão de acções nominativas

1 � A transmissão de acções entre os accionistas, seu cônjuge
ou a parentes em primeiro grau é livre.

2 � A transmissão de acções nominativas a não accionistas fica
dependente do consentimento da sociedade, cuja decisão compete
ao conselho de administração.

3 � Os accionistas não cedentes têm direito de preferência na
transmissão das acções a não accionistas.

4 � Quando um accionista pretender transmitir acções nomina-
tivas a não accionistas deverá comunicar previamente o facto ao
conselho de administração, através de carta registada, indicando o
nome da pessoa ou entidade a quem pretende ceder, o preço e de-
mais condições de cessão. Recebida a comunicação o conselho de
administração decidirá se a sociedade consente ou não a transmis-
são, e, em caso afirmativo, consultará, no prazo máximo de 30 dias
a contar da data em que foi recebido o pedido, os restantes accio-
nistas sobre se pretendem ou não exercer o seu direito de preferên-
cia, devendo sempre a decisão ser comunicada pelo conselho de ad-
ministração ao accionista que pretender ceder as acções no prazo
máximo de 60 dias a contar da recepção da carta deste a pedir o
consentimento para a cessão.
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5 � No caso de haver mais do que um accionista a preferir, se-
rão rateadas por todos na proporção daquelas que já possuírem.

6 � Se a sociedade não se pronunciar dentro do prazo de 60 dias
a contar da recepção do pedido de consentimento poderá o accio-
nista transmitir livremente as acções.

7 � Se a sociedade recusar licitamente o seu consentimento à
transmissão pretendida fica obrigada a fazer adquirir as acções por
outro pessoa da sua escolha, nos mesmos termos e condições do
negócio para o qual a autorização tiver sido pedida.

ARTIGO 10.°

Órgãos sociais

1 � São órgãos da sociedade, a assembleia geral, o conselho de
administração e o fiscal único.

2 � Os mandatos dos membros dos órgãos sociais terão a dura-
ção máxima de três anos, mas o respectivo termo só se efectivará
com o início de funções dos que tenham sido nomeados para subs-
tituir os membros cessantes.

3 � Os membros dos cargos sociais poderão ser não accionistas
e são reelegíveis por uma ou mais vezes.

ARTIGO 11.°

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto possuidores de acções ou títulos de subscrição que as
substituam, e que, até oito dias antes da realização da assembleia
geral as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas; ou

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou depositado
nos cofres da sociedade ou de instituição de crédito sendo ao portador.

2 � O depósito na instituição de crédito tem de ser comprovado
por carta emitida por essa instituição, que dê entrada na sociedade,
pelo menos, oito dias antes da realização da assembleia.

3 � A assembleia geral considera-se legalmente constituída, em
primeira convocação, quando estejam presentes ou representados os
accionistas possuidores de, pelo menos, metade do capital social.
E, em segunda convocação, com qualquer número de accionistas
presentes ou representados.

4 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quantos os correspondentes à parte inteira
que resultar da divisão por 50, do número de acções que possuam,
sem qualquer limite.

5 � Os accionistas poder-se-ão agrupar para efeitos de perfazer
o número de acções referido no número anterior, devendo nesse caso
fazer-se representar por um dos agrupados.

6 � As deliberações da assembleia geral são válidas quando to-
madas pela maioria dos accionistas presentes ou representados, salvo
quando a lei, ou o contrato social, exija maior percentagem de ca-
pital ou maior número de votos.

7 � Os accionistas poderão fazer-se representar por outros ac-
cionistas, ou por pessoas que a lei permitir, bastando para prova de
tal representação, uma simples carta dirigida ao presidente da mesa
da assembleia geral.

8 � Quando sejam nominativas todas as acções da sociedade, a
publicação da convocatória para assembleias gerais, pode ser subs-
tituída por carta registada dirigida aos accionistas.

9 � A assembleia geral poderá delegar numa comissão de ven-
cimento, presidida pelo presidente da mesa da assembleia geral,
composta por mais dois representantes dos accionistas, a fixação dos
vencimentos dos órgãos sociais.

ARTIGO 12.º

Composição da mesa da assembleia geral

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

ARTIGO 13.º

Administração

1 � A gestão da sociedade e a sua representação será exercida
por um conselho de administração, composto por três membros, elei-
tos em assembleia geral.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração,
designará, entre os seus membros, o presidente, podendo, ainda,
designar um administrador-delegado.

ARTIGO 14.°

Poderes

1 � São conferidos ao conselho de administração, sem prejuízo
das demais atribuições que lhe confere a lei e estes estatutos, os
mais amplos poderes de gestão dos negócios sociais, praticando
todos os actos tendentes à realização do objecto social que não
sejam da competência de outros órgãos, designadamente:

a) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa ou pas-
sivamente, comprometer-se com árbitros, confessar, desistir ou tran-
sigir em qualquer acção ou processo;

b) Constituir mandatários para quaisquer fins da sua competên-
cia fixando o âmbito dos seus poderes;

c) Negociar, com qualquer instituição financeira, todas e quais-
quer operações de financiamento, activas ou passivas, que enten-
der necessárias, designadamente contrair empréstimos e subscrever
contratos de locação;

d) Dar ou tomar de arrendamento ou de trespasse quaisquer lo-
cais ou estabelecimentos; movimentar contas bancárias, levantar e
depositar quantias ou valores pertencentes à sociedade, sacar, acei-
tar, avalizar e endossar letras, livranças e cheques, e quaisquer ou-
tros títulos de crédito referentes a negócios sociais, dando quitações
e assinando recibos;

e) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis ou móveis,
incluindo veículos automóveis;

f) Deliberar sobre pedidos de consentimento da sociedade para
actos sobre acções;

g) Delegar no presidente do conselho de administração ou no
administrador-delegado, estes poderes e os mais conferidos pela lei
e pelos estatutos.

ARTIGO 15.º

Forma de obrigar a sociedade

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura do presidente do conselho de administração;
b) Pela assinatura conjunta dos dois outros administradores;
c) Pela assinatura de qualquer administrador nos termos dos po-

deres que lhe sejam delegados;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos dos respectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 16.º

1 � O conselho de administração reunirá, pelo menos, uma vez
de seis em seis meses, mediante convocação do seu presidente.

ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da gestão social e as restantes competências deri-
vadas da lei, é confiada a um fiscal único.

Conforme o original.

13 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Teresinha
da Cunha Dias Pereira. 07300050

ESPOSENDE

NAEVUS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 970/
991122; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/991122.

Certifico que entre Sérgio Lima Morais e George Manuel Mo-
rais foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NAEVUS � Sociedade de Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Eira d�Ana, na freguesia
de Palmeira de Faro, do concelho de Esposende.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede da Sociedade
poderá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes, bem como, criar ou suprimir sucur-
sais, filiais ou quaisquer outras formas de representação social no
território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da Sociedade consiste na compra e venda de imobiliá-
rio. Construção de imóveis, incluindo restaurações e edifícios no-
vos para venda. Haverá também lugar à construção e engenharia
civil sob contratação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (5 012 050$), correspondente à soma de duas quotas,
sendo uma de 23 693 euros, pertencente ao sócio George Manuel
Morais, e a outra de 1307 euros, pertencente ao Sérgio Lima Mo-
rais.

ARTIGO 4.º

1 � A Sociedade será administrada e representada pelos sócios,
Sérgio Lima Morais e George Manuel Morais, que desde já são no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a Sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um
dos gerentes.

3 � A Sociedade poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos ou categoria de actos.

4 � Nos poderes de gerência estão ainda incluídos a compra e
venda de quaisquer veículos, celebração de contratos de aluguer de
longa duração, de leasing, mobiliário ou imobiliário, celebrar con-
tratos de arrendamento, contratos de trabalho, com vista à prosse-
cução do objecto social.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a Sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais designadamente
abonações, fianças, empréstimos, letras de favor ou actos semelhantes.

ARTIGO 5.º

As cessões de quotas, no todo em parte, são livres entre os só-
cios, para o que ficam desde já autorizadas as necessárias divisões,
porém, a favor de estranhos, carecem de prévio consentimento da
sociedade, à qual, em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em
segundo lugar, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento de quota;
c) Cessão a favor de estranhos, sem o prévio consentimento da

Sociedade; e
d) Insolvência de qualquer sócio.
§ único. A amortização será realizada pelo valor da quota deter-

minado pelo último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais poderão ser convocadas por qualquer ge-
rente através de carta registada, com aviso de recepção, com a an-
tecedência de 30 dias.

ARTIGO 8.°

Os lucros disponíveis apurados em cada balanço serão distribu-
ídos ou não conforme for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

28 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10743774

RESTAURANTE CASAFÃ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 811/
970416; identificação de pessoa colectiva n.º 503861766.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram recebi-
dos e depositados os documentos respeitantes à prestação de con-
tas do ano de exercício de 1998.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10742433

FRANDREI � TRANSFORMAÇÃO DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 969/
991118; identificação de pessoa colectiva n.º 504090305; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/991118.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 1 000 000$ para 30 072 300$, alterou para
sociedade anónima, tendo, em consequência, sido alterado totalmen-
te o contrato, o qual passou a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de sociedade anónima e a firma
FRANDREI � Transformação de Madeiras, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial de Espo-
sende, lugar do Juiz, freguesia da Gandra, concelho de Esposende.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do conce-
lho de Esposende ou para concelhos limítrofes, e poderão ser cria-
das sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a transformação de madeiras e seus
derivados, representação, importação e exportação de produtos e
equipamentos para a indústria e comércio, prestação de serviços de
consultadoria e assessoria de empresas, compra e venda de imóveis
para revenda e seu arrendamento.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá, após deliberação da assembleia geral, adqui-
rir participações em sociedades com objecto diferente do mencio-
nado no artigo anterior, em sociedades reguladas por leis especiais
e, bem assim, participar em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
150 000 euros e divide-se em 150 000 acções, com o valor nomi-
nal de 1000 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e reciprocamen-
te convertíveis a todo o tempo, cabendo ar accionistas todos os en-
cargos da conversão.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções, sen-
do permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativo das ac-
ções, conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, caso a sociedade adoptar a figura do administra-
dor único serão assinados só por este.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes nos termos estipulados no
artigo 458.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
derá adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as opera-
ções que se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capi-
tal por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deli-
berar em sentido diverso.
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ARTIGO 9.º

A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto e con-
verter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em con-
formidade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
derá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as ope-
rações que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarial-
mente ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cin-
co dias úteis antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções ordinárias averbadas, sendo nominativas, ou, sendo ao
portador, registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na
sede social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes
da data designada para a reunião da assembleia geral, comprovado
perante a sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da reu-
nião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número, fazen-
do-se então representar por um só dos agrupados, o que terá de ser
comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral por meio de
carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionista ou não eleitos por três anos pela assem-
bleia, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos triénios sem
qualquer limitação.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de,
pelo menos, 50% das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três a nove membros, que po-

dem ser ou não accionistas, eleitos pela assembleia geral, por um
período de três anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessi-
vos triénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social for inferior a 40 000 000$ poderá a so-
ciedade funcionar com um único administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras
de funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta di-
rigida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração, dispensados de
caução, terão ou não remuneração conforme for deliberado em as-
sembleia geral, sendo que a sua remuneração poderá ser certa ou
consistir total ou parcialmente numa percentagem dos lucros dis-
tribuídos do exercício, não excedente a 15%.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne-se, pelo menos, uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido da maioria dos mem-
bros do conselho fiscal ou de dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamen-
te representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto
de qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade num administrador ou numa comissão executi-
va, formada por três administradores, fixando os poderes que deci-
da delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho de administração, ou ao administrador úni-
co, exercer os mais amplos poderes de gerência, representando a
sociedade em juízo e fora dele, e praticando todos os actos e exer-
cendo todas as funções necessárias à realização do objecto social e
nomeadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-
-los ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se
trate de constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a so-
ciedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre participação da sociedade em quaisquer socie-
dades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associação
com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos do

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e de-
terminados fins;

j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com pode-

res bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respec-
tiva procuração;

e) Do administrado único, se a sociedade assim funcionar;
f) Procurador.
2 � Nos assuntos de mero expediente, basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.
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SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um conselho fiscal, composto de três membros efectivos e um su-
plente, eleitos pela assembleia geral por três anos e reelegíveis por
sucessivos triénios, sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral que eleger o conselho fiscal designará o
respectivo presidente, que terá voto de qualidade no caso de em-
pate das deliberações.

3 � Se o capital social for inferior a 40 000 000$ poderá a so-
ciedade funcionar com um único fiscal.

ARTIGO 21.º

O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei e,
além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

No social e aplicação de resultados

ARTIGO 22.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 23.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras apli-
cações específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a divi-
dendos aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 24.º

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

ARTIGO 25.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á extrajudicialmente à respec-
tiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão liquidatá-
rios os membros do conselho de administração em exercício.

Órgãos sociais desde já eleitos para o triénio de 1999-2001, e que
são os seguintes:

Assembleia geral: presidente, José Maria de Oliveira Pinho; se-
cretário, Maria José Moreira de Azevedo.

Administrador único, Frank Püttgens, casado, residente na Rua
da Praia, 1274, 1.º, esquerdo, freguesia de Mindelo, concelho de
Vila do Conde.

Fiscal único: Francisco José Freitas Nunes Pereira, casado, con-
tribuinte fiscal n.º 179993488, inscrito na respectiva lista sob o
n.º 982, e com domicílio profissional na Avenida de D. Afonso
Henriques, 844, 3.°, esquerdo, 4450-010 em Matosinhos; suplente,
Francisco Manuel Espinha de Almeida, casado, contribuinte fiscal
n.º 147799414, inscrito na respectiva lista sob o n.° 167 e com
domicílio profissional na Avenida de Nuno Álvares, 2, 4400 Vila
Nova de Gaia.

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10671641

OFIRVERDE � MANUTENÇÃO
DE ESPAÇOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 991/
000214; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000214.

Certifico que entre Maria Antónia de Carvalho Corte Real, Jorge
Manuel Faria da Silva Ribeiro, Maria Alcinda Moreira de Sá
Condesso Campos e Paulo Sérgio Hipólito Reis Pedrosa Campos
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma OFIRVERDE � Manutenção de Es-
paços Verdes, L.da, com sede na Avenida do Dr. Henrique Barros
Lima, 5, freguesia de Fão, do concelho de Esposende.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na concepção, execução e manutenção de
jardins, espaços verdes; comercialização e representação de equipa-
mentos para espaços verdes e piscinas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
de 10 000 euros e está dividido em quatro quotas iguais do va-
lor nominal de 2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

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 contra-
tos de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Maria An-
tónia de Carvalho Corte Real e de Jorge Manuel Faria da Silva Ri-
beiro, que desde já são nomeados gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos, depende do consenti-
mento da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes
sócios não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10744460

FORBODY � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 951;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/990708.

Certifico que entre Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro, Jorge
Manuel Hipólito Reis Pedrosa Campos e Paulo Sérgio Hipólito Reis
Pedrosa Campos foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º Dr. Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro, casado com Ana
Maria Reis Pedrosa Campos Ribeiro sob o regime da comunhão
geral, natural desta cidade, e residente na Rua de Joaquim Mariz,
2, 1.°, direito, da freguesia de Fão, deste concelho, contribuinte
fiscal n.º 103128662;

2.º Jorge Manuel Hipólito Reis Pedrosa Campos, casado com
Maria Alcinda Moreira de Sá Condesso Campos sob o regime da
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comunhão geral, natural daquela freguesia de Fão, e nela residente
no Aldeamento Lírio Sol, apartamento 82, contribuinte fiscal
n.º 134276019;

3.º Paulo Sérgio Hipólito Reis Pedrosa Campos, casado com Ma-
ria Manuela Pereira Ferreira Reis Campos sob o regime da comu-
nhão geral, natural da dita freguesia de Fão, onde reside na Rua do
Visconde São Januário, 2, rés-do-chão, direito, contribuinte fiscal
n.º 177443359.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pessoal.
Os outorgantes declararam que, pela presente escritura, constituem

entre si uma sociedade comercial por quotas, a qual será regulada
pelas disposições constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FORBODY � Comércio de
Vestuário, L.da, que vai ter a sua sede no lugar de Bouro, pavi-
lhões 6 a 10, da freguesia de Marinhas, do concelho de Esposende.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sede social para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais
ou qualquer outro tipo de representação, em qualquer parte do ter-
ritório nacional.

2.º

O objecto da sociedade consiste em comércio a retalho em esta-
belecimentos e por correspondência de vestuário e acessórios.

3.º

O capital social, integralmente em dinheiro, é de 5000 euros
(1 002 410$), dividido em três quotas, sendo duas com o valor no-
minal de 1500 euros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios
Jorge Manuel Faria da Silva Ribeiro e Jorge Manuel Hipólito Reis
Pedrosa Campos, e uma com o valor nominal de 2000 euros, per-
tencente ao sócio Paulo Sérgio Hipólito Reis Pedrosa Campos.

4.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre; porém, a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade, à qual em
primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em segundo lugar, é con-
ferido o direito de preferência.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e remune-
rada ou não, conforme for deliberado por unanimidade em assem-
bleia geral, pertence a todos os sócios, desde já nomeados geren-
tes.

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

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, promover os respectivos registos, celebrar contratos de lo-
cação financeira ou de leasing, tomar de arrendamento ou trespas-
se locais destinados ao exercício da sua actividade e celebrar os
respectivos contratos.

Adverti os outorgantes de que deverão requerer no prazo de três
meses na competente conservatória do registo comercial, o registo
do presente contrato de sociedade.

Declararam, ainda, os outorgantes que autorizam desde já a ge-
rência a proceder ao levantamento das entradas depositadas, para
aquisição ou pagamento de equipamento, nomeadamente celebrar
contratos de locação financeira ou leasing para aquisição de viatu-
ras de serviço.

Foram exibidos:
a) O certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido

pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas em 30 de Abril de
1999;

b) O duplicado da guia do depósito do capital social, efectuado
na agência do Banco Pinto & Sotto Mayor, S. A., nesta cidade.

Foi feita aos outorgantes em voz alta e na presença simultânea
dos mesmos, a leitura desta escritura e a explicação do seu conteú-
do, lida às 17 horas.

Está conforme o original.

28 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10743146

GUIMARÃES

HENRIQUE DIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6755;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/20000328.

Contrato de sociedade

No dia 27 de Março de 2000, na cidade de Braga e Cartório No-
tarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do Dr.
Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de Fá-
tima Esteves, notária deste Cartório, compareceu Henrique Jorge
Campos Dias, número de identificação fiscal 179574469, natural da
freguesia de Azurém, concelho de Guimarães, onde reside na Rua
da Arcela, 1, casado, com Amélia Rosa Rodrigues Ribeiro Dias sob
o regime de comunhão de adquiridos, portador da carta de condu-
ção n.° 562394, emitido em 28 de Abril de 1987, pela Direcção-
-Geral de Viação do Norte.

Verifiquei a identidade do outorgante pela sua referida carta de
condução.

E por ele foi dito que pela presente escritura, e não sendo sócio
de qualquer outra unipessoal, constitui um sociedade unipessoal por
quotas, que há-de regular-se pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Henrique Dias, Unipessoal, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua de São Tiago, 689, rés-do-chão, fregue-
sia de Candoso, concelho de Guimarães.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso, importação e
exportação de materiais, maquinaria e equipamentos para o fabrico
e reparação de calçado, reparação e assistência técnica pós venda
dos referidos equipamentos e maquinaria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ele sócio, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao
próprio sócio que desde já é nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação próprio,
quando necessária.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
09531173

SARAIVA, LOPES & TRUGANO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6736;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/20000315.

Contrato de sociedade

No dia 15 de Março do ano 2000, na cidade de Braga e Cartó-
rio 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 José Agostinho Saraiva Gonçalves, número de identificação
fiscal 152286829, casado com Maria Celeste Luís Saraiva Gonçal-
ves sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia
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de Guimarães (Oliveira do Castelo), concelho de Guimarães, e re-
sidente na Costa, na cidade de Guimarães, portador do bilhete de
identidade n.° 974435, emitido em 22 de Agosto de 1989, pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa;

2.º António Coutinho Lopes Ferreira, número de identificação
fiscal 162936605, casado com Maria Alberta Calado da Rocha sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da referida freguesia
de Guimarães (Oliveira do Castelo), residente na Rua de Gil Vi-
cente, 45, 3.°, esquerdo, freguesia de São Paio, concelho de Gui-
marães, portador do bilhete de identidade n.° 725868, emitido em
14 de Novembro de 1990, pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa;

3.º João Heitor Trugano Meireles, número de identificação fis-
cal 132142830, casado com Antonieta Maria Nunes Gonçalves sob
o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Adoufe, concelho de Vila Real, residente na Praça da Cidade de
Igualada, 170, 3.°, direito, na cidade de Guimarães, portador do
bilhete de identidade n.º 3327502, emitido em 4 de Fevereiro de
1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes 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 Saraiva, Lopes & Trugano �
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Dr. Carlos Saraiva,
83, freguesia da Costa, concelho de Guimarães.

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 compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim. Promoção imo-
biliária.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas iguais do valo nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Mediante deliberação unânime dos sócios poderão se exi-
gidas prestações suplementares de capital até ao limite máximo de
10 vezes o montante das suas quotas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � É expressamente vedado aos gerentes obrigar a sociedade
em actos ou contratos estranhos ao seu objecto, designadamente em
avales, fianças, abonações ou letras de favor, sob pena de o infrac-
tor, além de responsabilidade pessoal, ficar sujeito a que a socie-
dade lhe amortize a quota.

ARTIGO 5.º

1 � Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas
a não sócios.

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade,
em segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quo-
tas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, no caso de penhora
ou arresto da mesma ou quando ela seja envolvida em qualquer pro-
cesso que não seja o de inventário.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
09531084

PSICOSAN � GABINETE DE PSICOLOGIA E GESTÃO
DE RECURSOS HUMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6734;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000314.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Março do ano 2000, na cidade de Braga e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º José Miguel Rebelo Ferreira de Melo, número de identifica-
ção fiscal 208176470, solteiro, maior, natural da freguesia de Braga
(Maximinos), desta cidade, residente na Quinta Vila Teresa, Cas-
tro, freguesia de Dume, deste concelho de Braga, portador do bi-
lhete de identidade n.° 8556572, emitido em 11 de Abril de 1996,
em Braga, pelos Serviços de Identificação Civil;

2.º Jorge Manuel Pais Seara Rodrigues Sequeira, número de iden-
tificação fiscal 165625430, solteiro, maior, natural da freguesia e
concelho de Tabuaço, residente na Avenida de João XXI, 806, 2.°,
desta cidade de Braga, portador do bilhete de identidade
n.° 7273599, emitido em 4 de Janeiro de 1996, em Braga pelos Ser-
viços de Identificação Civil.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes 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 PSICOSAN � Gabinete de Psi-
cologia e Gestão de Recursos Humanos, L.da, e tem a sua sede na
Rua de São Gonçalo, 967, salas 9 e 10, freguesia de Guimarães (São
Paio), concelho de Guimarães.

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 em serviços de psicologia
e apoio psicológico, serviços de gestão de recursos humanos e for-
mação, serviços de intervenção e desenvolvimento global e da saú-
de humana.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive
como sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do
respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$, dividido em duas notas, uma do valor nominal de
1 000 000$, pertencente ao sócio José Miguel Rebelo Ferreira de
Melo, e outra do valor nominal de 50 000$, pertencente ao sócio
Jorge Manuel Pais Seara Rodrigues Sequeira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem aos sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

1 � O sócio José Miguel Rebelo Ferreira de Melo poderá ceder
livremente a sua quota.

2 � O restante sócio só poderá ceder a sua quota com o expresso
consentimento da sociedade.

3 � O sócio José Miguel Rebelo Ferreira de Melo, em primeiro
lugar, e sociedade em segundo, gozam do direito de preferência na
cessão de quotas a não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
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b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer
motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudicação ou
venda em processo judicial, administrativo ou fiscal;

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
09531076

RICÂNGELA � INDÚSTRIA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6741;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 53/20000320.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Agosto de 1999, no 2.º Cartório Notarial de Barce-
los, situado na Avenida de D. Nuno Álvares Pereira, 25,1.°, cida-
de de Barcelos, perante Ilídio Morais Rodrigues, ajudante princi-
pal do mesmo Cartório, em exercício de funções no impedimento
da notária Olinda de Fátima Esteves, destacada no Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas de Braga, compare-
ceram como outorgantes:

1.º Agostinho Filipe de Sousa, contribuinte fiscal n.º 115624759,
viúvo, residente na Rua de Alberto Vieira Braga, 219, freguesia de
Creixomil, natural da freguesia de Oliveira, ambas do concelho de
Guimarães;

2.º Ricardo Joaquim Sampaio Ferreira Leite, solteiro, maior, con-
tribuinte fiscal n.º 219380066, residente na Rua dos Ribeirais, 818,
freguesia de Selho, São Jorge, natural da freguesia de Azurém,
ambas do concelho de Guimarães; e

3.º Ângela Prazeres Sampaio Ferreira Leite, solteira, maior, con-
tribuinte fiscal n.º 3972523 (requisição de 9 de Abril de 1999), re-
sidente na Rua dos Ribeirais, 818, citada freguesia de Selho, São
Jorge, natural da indicada freguesia de Azurém.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhe-
tes de identidade n.os 1823125, 11174755 e 1187386, emitidos em
Lisboa, em 26 de Janeiro de 1996, 30 de Julho de 1996 e 19 de
Março de 1998, respectivamente.

Declararam todos os outorgantes que pela presente escritura cons-
tituem, entre si, uma sociedade comercial por quotas, a qual reger-
-se-á pelo pacto social constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma RICÂNGELA � Indústria Têx-
til, L.da

2 � A sua sede é no Largo do Calvário, 50, freguesia de
Serzedelo, concelho de Guimarães.

3 � A gerência poderá deslocar livremente a sede para outro
local dentro do mesmo concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto: fabricação de artigos têxteis con-
feccionados, excepto vestuário.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de três quotas, sendo uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Agostinho Filipe de Sousa, e duas
iguais de 625 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Ricardo
Joaquim Sampaio Ferreira Leite e Ângela Prazeres Sampaio Ferreira
Leite.

4.º

A cessão de quotas, ainda que entre cônjuges, ascendentes, des-
cendentes ou sócios, não produz efeitos para com a sociedade en-
quanto não for consentida por esta.

5.º

1 � A sociedade é administrada por um ou mais gerentes,
nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio Agostinho
Filipe de Sousa.

3 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos,
pela intervenção do gerente Agostinho Filipe de Sousa.

6.º

Podem ser introduzidas alterações ao contrato da sociedade, me-
diante deliberação tomada por maioria de três quartos dos votos de
todos os sócios.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, ou adquiri-la ou
fazê-la adquirir por sócio ou terceiro, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for penhorada, arrestada, arrolada ou de qual-

quer forma apreendida em processo judicial, fiscal ou administra-
tivo e a cujo procedimento não seja deduzida oposição proceden-
te; e,

c) Se, em processo de partilha decorrente de divórcio ou separa-
ção judicial, couber a quota a um não sócio.

8.º

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

9.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, mediante
deliberação tomada por maioria dos votos, até ao limite do quíntu-
plo do valor da quota subscrita por cada sócio.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
09531351

AQUECIVENTIL � EQUIPAMENTOS TÉRMICOS
INTEGRADOS, L.DA

Sede: Rua do Carriço, Creixomil

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5449;
identificação de pessoa colectiva n.º 503818682; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 9; números e data das apresentações:
of. 10, 11 e 14/20000315.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 552 410$, em dinheiro e alteran-
do os artigos 1.°, 3.°, 4.° e 5.° do pacto social, o qual ficou com a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade que continua a adoptar a firma AQUECIVENTIL �
Equipamentos Térmicos Integrados, L.da, passa a ter a sua sede na
Rua do Carriço, freguesia de Creixomil, cidade de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado nos di-
versos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 2500 euros, pertencentes, uma a cada
um dos sócios, José da Cunha Fernandes Machado e António da
Cunha Machado.

§ único. Mediante deliberação tomada através de maioria simples,
poderão ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante global de 75 000 euros.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios José da Cunha
Fernandes Machado e António da Cunha Machado.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contratos
pela intervenção conjunta de dois gerentes.
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Mais certifico que consta da escritura de aumento de capital e
alteração parcial do pacto social a renúncia à gerência de Paulo José
de Sousa Rodrigues.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

21 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09531270

LEMOS & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua Três, 440, Urbanização da Quintã, Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5448;
identificação de pessoa colectiva n.º 503818674; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 33/20000324.

Certifico que foi depositada a fotocópia de escritura onde cons-
ta a cessação das funções de gerente de Carlos Manuel Barreira Tei-
xeira Ferreira, por renúncia.

29 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09531530

DECOVIZ � PRODUTOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Sede: Pereirinhas, Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5292;
identificação de pessoa colectiva n.º 503726435; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 14; números e data das apresentações:
34 e 35/20000210.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação das funções de gerente de Albino Augusto Correia de
Abreu e a nomeação do gerente José Loureiro de Carvalho.

25 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice
da Silva e Castro Lopes. 09531203

TETRALAR � TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de São João, Selho (São Cristóvão)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5269;
identificação de pessoa colectiva n.º 503698709; inscrição n.º 7; nú-
mero e data da apresentação: 21/20000323.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 19 048 200$, em dinheiro, e alte-
rando o artigo 4.° do pacto social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma de 90 000 euros, pertencente ao
sócio António Carlos Leite de Araújo Pereira, e outra de 10 000
euros, pertencente à sócia Arminda Paula Fernandes Marques Pe-
reira.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

28 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09531467

TINTOTINGE � TINTURARIA TÊXTIL, L.DA

Sede: Ressa, Selho (São Jorge)

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5213;
identificação de pessoa colectiva n.º 503675067; inscrição n.º 8; nú-
mero e data da apresentação: 13/20000310.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do um aumento de capital de 15 000 000$, em dinheiro, e alteran-

do os artigos 3.° e 4.° do pacto social, os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o branqueamento e tingimento de
têxteis e comércio por grosso de têxteis.

ARTIGO 4.º

O capital social, é de 35 000 000$, dividido em três quotas, sendo
uma do valor nominal de 10 000 000$, outra do valor nominal de
17 000 000$, do sócio José Carlos Couto Marques, e uma outra do
valor nominal de 8 000 000$, do sócio Luís Filipe Couto Marques,
encontrando-se já realizado em dinheiro o montante de 30 000 000$.
O sócio José Carlos Couto Marques deve realizar em dinheiro a
importância de 5 000 000$, até 31 de Maio do ano de 2000.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09515615

RAUL ROCHA & OLIVEIRA, L.DA

Sede: Pereirinhas, Moreira de Cónegos

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 5013;
identificação de pessoa colectiva n.º 503548430; número e data da
apresentação: 20000321.

Certifico que foi feito o depósito legal na pasta respectiva da
sociedade em epígrafe da prestação de contas relativamente ao ano
de 1998.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09531378

FLUIDAR PORTUGAL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Pedreira, pavilhão 3, piso 0, São Pedro, Azurém

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4701;
identificação de pessoa colectiva n.º 503397695; inscrição n.º 6; nú-
mero e data da apresentação: 18/20000302.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 4 000 000$, em dinheiro e alte-
rando o artigo 4.° do pacto social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 12 000 000$, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma de 9 000 000$, pertencente ao
sócio António Joaquim de Oliveira Martins, e outra de 3 000 000$,
pertencente ao sócio José Alberto Teixeira Pinto de Sá.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

16 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09515984

NOVAS VIAGENS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rodovia, lote 11, Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4657;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301337; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 40/20000310.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 15 000 000$, em dinheiro, e alte-
rando o artigo 3.° do pacto social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, dividido em cinco quotas, três de 5 000 000$, perten-
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centes uma a cada um dos sócios José Meireles da Costa Rodrigues,
M & Costas, S. A., e PREDIBRAGA � Compra, Venda e Aluguer
de Propriedades, S. A., uma de 2 000 000$, pertencente ao sócio
Fernando Manuel Freitas dos Santos, e duas iguais de 1 500 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios João Pedro Fernandes
Meireles da Costa Rodrigues e José Paulo Fernandes Meireles da
Costa Rodrigues.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09763147

NOVAS VIAGENS � AGÊNCIA DE VIAGENS
E TURISMO, L.DA

Sede: Rodovia, lote 11, Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4657;
identificação de pessoa colectiva n.º 503301337; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
37 e 38/20000310.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta onde consta a
cessação das funções do gerente Fernando Manuel Freitas dos San-
tos e a designação do gerente José Paulo Fernandes Meireles da
Costa Rodrigues.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09515623

FREITAS SUPERMERCADO, L.DA

Sede: Rua do General Humberto Delgado, 177,
São Torcato, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4594;
identificação de pessoa colectiva n.º 503250015; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 19/20000323.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que houve au-
mento de capital, de 17 048 200$, alterando o artigo 1.° (denomi-
nação) e o artigo 3.º, ficando com a seguinte alteração:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar a firma Freitas Supermercados, L.da,
e a ter a sua sede na Rua do General Humberto Delgado, 177, fre-
guesia de São Torcato, concelho de Guimarães.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, integralmente realizado nos
diversos valores constantes da escrita e em dinheiro, e corresponde
à soma de duas quotas iguais de 50 000 euros, pertencentes uma a
cada um dos sócios Luís de Freitas e Ana Maria da Cunha Oliveira.

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

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
09531459

A. MACHADO & SOUSA, L.DA

Sede: Rua do Comandante Carvalho Crato, fracção D,
Caldas das Taipas, Caldelas

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 4205;
identificação de pessoa colectiva n.º 502967315; inscrição n.º 5; nú-
mero e data da apresentação: 43/20000306.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que houve au-
mento de capital de 23 060 250$, alterando o artigo 3.°, ficando com
a seguinte alteração:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de

125 000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 62 500 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos
sócios, António de Jesus Ferreira Machado e Maria Alberta de
Abreu Maia Machado.

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

16 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da
Silva. 09531050

EJ2M, ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Sede: Avenida de Londres, 540, 4.º, fracções AA e AB,
São Sebastião

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6226;
identificação de pessoa colectiva n.º 504450697; inscrição n.º 2; nú-
mero e data da apresentação: 34/20000309.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 4 512 050$, em dinheiro e alteran-
do os artigos 2.° e 3.° do pacto social, o qual ficou com a seguinte
redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de projectos de enge-
nharia civil, gestão e planeamento de projectos urbanísticos e imo-
biliários, compra, venda e revenda de imóveis rústicos ou urbanos
e construção, reparação e ampliação de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo constantes da escrituração, é de
25 000 euros, e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor
nominal de 12 500 euros cada, e pertencentes uma a cada um dos
sócios, João Manuel Fernandes de Matos e Emanuel Jorge Teixeira
Correia Gomes Martins.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09515607

VIP-TOP � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Alvarinhos, Lordelo, e que actualmente mudou a sua
sede para Santo Tirso

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504263501; averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/991227.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a cessação de funções de gerente de Maria Adélia Machado Fer-
reira da Silva Teixeira, por renúncia.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09763139

VIP-TOP � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Alvarinhos, Lordelo, e que actualmente mudou a sua
sede para Santo Tirso

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6136;
identificação de pessoa colectiva n.º 504263501; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/991227.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura onde consta
a cessação de funções de gerente de António Alfredo Martins Tei-
xeira, por renúncia.

24 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 09530231
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M. COUTO ALVES, L.DA

Sede: Rua de Paulo VI, 284, 4.º, direito, Urgeses

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula n.º 6020;
identificação de pessoa colectiva n.º 504213709; inscrição n.º 3; nú-
mero e data da apresentação: 17/20000313.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efec-
tuado um aumento de capital de 25 000 000$, em dinheiro e alte-
rando o artigo 3.° do pacto social, o qual ficou com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diversos
valores do activo constantes da escrituração, é de 50 000 000$, a acha-
-se dividido em duas quotas, sendo uma de valor nominal de
45 000 000$, e pertencente ao sócio Manuel António Couto Alves,
e outra do valor nominal de 5 000 000$, e pertencente à sócia Ana
Paula da Silva Mendes.

Certifico que foi depositado o texto completo e actualizado do
contrato da sociedade.

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Alice da
Silva e Castro Lopes. 08250375

LISBOA
CASCAIS

PAPAS E LOISAS � COMÉRCIO E SERVIÇO ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 272-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503715867; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 6-7/000310.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço de capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada um dos sócios, Fernando Alves de Carvalho e
Agostinho Alves de Carvalho.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos actuais sócios Fer-
nando Alves de Carvalho e Agostinho Alves de Carvalho, desde já
nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois ge-
rentes.

Mais certifico que cessaram funções de gerente Teresa Maria
Tinoco de Sousa Dias e Maria do Carmo Ribeiro Alves Dinis Coim-
bra, por renúncia, em 10 Janeiro de 2000.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834556

EASTÉCNICA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 215-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500343543; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 19; número e data da apresentação: 58/
000310.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 2.º, n.º 1, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede social no Edifício Eastécnica,
Tagus Park, freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810550

GUERRA & ALBUQUERQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 385-Oei-
ras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 9; números e
data das apresentações: 59-60/000316.

Certifico que cessaram funções de gerente Alfredo Mendes
Travancinha e Maria Helena Pires da Costa, por renúncia, em 29 de
Abril de 1999.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais de 400 000$
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Fernando Jorge de
Oliveira Cordeiro, António de Jesus Gonçalves Rodrigues e Joa-
quim José Vilas Sande.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 11308397

3 RAMOS � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 035-
-Oeiras; número e data da apresentação: 8/991210.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Esta certidão está conforme o original.

21 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 11267690

CHURRASQUEIRA DO JAMOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 336-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504831160; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 22/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Churrasqueira do Jamor, L.da, e tem
a sua sede na Avenida do General Humberto Delgado, 5-B, loja 2,
em Queluz, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, e, do mesmo modo, poderá a sociedade abrir
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agências, sucursais e filiais em qualquer zona do País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de churrascaria e
snack-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 euros, e corresponde à soma das seguintes quotas: duas do
valor nominal de 5000 euros cada, pertencendo uma a cada um dos
sócios Arão das Neves Ribeiro e Maria Madalena da Silva Pimen-
ta Ribeiro, e quatro do valor nominal de 2500 euros cada, perten-
cendo uma a cada uma das sócias Maria de Fátima da Silva Ribeiro
Ferreira, Maria do Céu da Silva Ribeiro, Ana Margarida da Silva
Ribeiro e Maria do Alívio da Silva Ribeiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária e suficiente a assinatura de um dos gerentes Arão
das Neves Ribeiro ou Maria Madalena da Silva Pimenta Ribeiro,
ou as assinaturas conjuntas de dois outros sócios gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da so-
ciedade, reservando-se a esta, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

Em caso de penhora, arresto, ou outra forma de apreensão judi-
cial de qualquer quota, a sociedade poderá amortizá-la.

ARTIGO 7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 100 000 euros, desde que aprovadas em
assembleia geral, e os sócios poderão celebrar com a sociedade con-
tratos de suprimentos nos termos a fixar em assembleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 11385693

SOLAND � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 284-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504756966; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 21/000221.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma SOLAND � Promoção Imobiliá-
ria, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Algueirão-Mem Martins,
concelho de Sintra, na Rua de Guilhermina Suggia, 63, sem preju-
ízo de a gerência a poder deslocar dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

§ único. A criação de formas locais de representação depende de
deliberação dos sócios.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédios
rústicos e urbanos e a revenda dos adquiridos para esse fim, a sua
eventual exploração comercial, a promoção de investimentos imo-
biliários, a elaboração de urbanizações e actividades conexas e a
construção de edifícios.

2 � Por deliberação dos sócios pode ser autorizada a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como no capital de sociedades com objecto diferente ou regu-
ladas por lei especial.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, representado por duas quotas: uma de 3750 euros, perten-
cente à sócia GESTICAR � Sociedade Gestora de Participações
Sociais, S. A., e outra de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
Gabriela Ribeiro Silva de Almeida Junça.

4.º

1 � A gerência da sociedade compete à sócia Maria Gabriela Ri-
beiro Silva de Almeida Junça e a Rui Manuel Ribeiro da Silva, ca-
sado, residente na Rua de São Romão, 6, em Algueirão-Mem Mar-
tins, Sintra, contribuinte n.º 160636949, os quais ficam, desde já,
nomeados gerentes, sem prejuízo de se poderem livremente exone-
rar ou suspender os poderes de gerência.

2 � Por deliberação da assembleia geral poderão ser designados
gerentes, e a todo o tempo destituídos, outros sócios ou terceiros
estranhos à sociedade.

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

4 � A gerência é exercida com ou sem remuneração, conforme
for deliberado pela assembleia geral, competindo a esta determinar
o montante das remunerações ou fixar outras regalias.

5.º

1 � É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios.
2 � A cessão a terceiros depende do consentimento da sociedade.
3 � Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de terceiros

estranhos à sociedade é atribuído, por esta ordem, aos sócios não
cedentes e à sociedade, com eficácia real, o direito de preferência,
a exercer nos termos legais.

6.º

1 � A amortização de quotas será permitida nos casos de mor-
te, interdição, falência ou insolvência do sócio, de arresto, arrola-
mento ou penhora de quota, de cessão de quotas sem prévio con-
sentimento e de transmissão a cônjuge resultante de partilha de bens
provocada por divórcio ou separação judicial.

2 � A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o úl-
timo balanço aprovado, se outro maior não for imposto por lei,
a pagar em quatro prestações iguais, com vencimentos sucessi-
vos a 6, 12, 18 e 24 meses após a fixação definitiva da contra-
partida.

3 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, poden-
do, porém, os sócios deliberar a correspondente redução do capital
ou o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a criação de
uma ou mais quotas para aquisição pela sociedade, por sócios ou
por terceiros.

7.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral por maioria dos votos correspondentes ao capital.

8.º

As despesas de constituição, cujo montante se estima em 250 000$,
ficam a cargo da sociedade.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12860700

MOTORGEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 6542-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502899449.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de
1998.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810720
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TECNOGORDIO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7970-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502885734; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 38/000315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

3 � Apresentação n.º 38/000315.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Março de 1999.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810711

FUNDAÇÃO O SÉCULO AO SERVIÇO DA INFÂNCIA
DESPROTEGIDA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 504617990; inscrições
n.os 1-2; números e data das apresentações: 46-47/000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Estatutos

CAPÍTULO I

Natureza e fins

ARTIGO 1.º

Natureza

A Fundação O Século ao Serviço da Infância Desprotegida, que
abreviadamente se poderá designar apenas por Fundação O Século,
adiante designada simplesmente por Fundação, é uma pessoa colec-
tiva dotada de personalidade jurídica, que se regerá pelos presen-
tes estatutos e, em tudo o que neles for omisso, pelas leis portu-
guesas aplicáveis.

CAPÍTULO II

ARTIGO 2.º

Duração e sede

A Fundação é portuguesa e perpétua.
A sua sede é na Avenida Marginal, 4350, 2765 São Pedro do Es-

toril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais, podendo, contudo,
criar dependências ou outras formas de representação onde for jul-
gado necessário e conveniente para a prossecução dos seus fins.

CAPÍTULO III

Fins, lugares do exercício e actividades

ARTIGO 3.º

Fins

A Fundação tem fins humanitários e sociais, visando promover
em especial os direitos da criança e os direitos dos cidadãos em ge-
ral, nomeadamente através da criação de colónias de férias e ou-
tros centros de apoio para crianças de meios desfavorecidos, bem
como idosos e ainda outras actividades sociais, caritativas, cultu-
rais e educativas visando os mesmos fins.

ARTIGO 4.º

Lugares do exercício

A acção da Fundação exercer-se-á em São Pedro do Estoril, mas
também em qualquer outra localicade onde a sua administração jul-
gar conveniente exercê-la.

ARTIGO 5.º

Actividades

Compete à administração da Fundação escolher, entre os fins da
instituição, não só aquele ou aqueles que em cada lugar deve ou
devem ser especialmente realizado(s) mas também a forma e o pro-
cesso dessa realização.

CAPÍTULO IV

Regime patrimonial e financeiro

ARTIGO 6.º

Património

O património da Fundação é constituído por:
a) Um fundo inicial próprio de 1 000 000$;
b) Todos os bens, móveis e imóveis, que adquira para o desenvol-

vimento das suas actividades, nomeadamente os que projecta inte-
grar no património e que actualmente são propriedade da Empresa
Pública do Jornal O Século, em extinção, e em concreto o edifício
instalado nos terrenos de São Pedro do Estoril descrito sob o
n.º 1306, a fl. 119 v.º do livro n.º B-40 da 1.ª Secção da Conserva-
tória do Registo Predial de Cascais;

c) O registo do nome que pretende adquirir do estabelecimento
com a designação de Feira Popular de Lisboa, inscrito com o aver-
bamento de transmissão de 9 de Fevereiro de 1984, a favor da
Empresa Pública do Jornal O Século, em extinção, sob o n.º 14 948,
junto da Repartição da Propriedade Industrial, da Direcção-Geral
do Comércio;

d) Receitas que advierem de subscrições públicas, bem como sub-
sídios, eventuais ou permanentes que lhes venham a ser concedi-
das por quaisquer pessoas de direito público ou privado, assim
como todos os demais bens que à Fundação advierem;

e) O produto resultante das receitas obtidas mediante a presta-
ção de bens e serviços.

ARTIGO 7.º

1 � A Fundação, para melhor assegurar a realização dos seus
objectivos, estabelecerá acordos e celebrará contratos, com entida-
des públicas e privadas, e, designadamente, providenciará no sen-
tido de beneficiar dos apoios e dos direitos que se constituam em
razão da sua natureza jurídica.

2 � Incluem-se no disposto no número anterior, a possibilidade
da Fundação participar no capital social de sociedades, desde que
estas prossigam fins que não se mostrem incompatíveis com a sua
natureza jurídica e a vocação social.

ARTIGO 8.º

Autonomia financeira

Para concretização dos seus objectivos, a Fundação pode:
a) Adquirir, alienar ou onerar qualquer título, bens móveis ou

imóveis;
b) Aceitar quaisquer doações, heranças ou legados e, bem assim,

doações e legados condicionais ou onerosos, desde que nestes últi-
mos casos a condição ou encargo não contrarie os fins da insti-
tuição;

c) Negociar e contrair empréstimos ou conceder garantias no
quadro da optimização do seu património e da concretização dos
seus fins.

CAPÍTULO V

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

Órgãos da Fundação

São órgãos da Fundação:
a) O conselho de curadores;
b) O conselho de administração;
c) O conselho fiscal;
d) O conselho consultivo.
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ARTIGO 10.º

Conselho de curadores

1 � O conselho de curadores é composto por um mínimo de 15 e
um máximo de 25 membros designados de entre personalidades ou
instituições de reconhecido mérito, integridade moral e competên-
cia nos campos de actividades da Fundação, devendo as instituições
indicarem o seu representante.

2 � O mandato dos membros do conselho de curadores é, nesta
qualidade, temporalmente indefinido.

3 � A exclusão de qualquer membro do conselho de curadores
pode efectuar-se mediante deliberação, por escrutínio secreto, da
maioria absoluta dos seus membros, com fundamento na indigni-
dade, falta grave ou desinteresse manifesto no exercício das suas
funções.

4 � As vagas que ocorrerem no conselho de curadores, por mor-
te, impedimento, suspensão de mandato, exclusão ou renúncia de
um dos seus membros, serão preenchidos por escrutínio secreto, da
maioria absoluta dos membros restantes.

5 � Os membros do conselho de curadores poderão fazer-se re-
presentar por outro membro, mediante comunicação escrita dirigida
ao presidente do conselho de curadores.

ARTIGO 11.º

Competência do conselho de curadores

1 � Compete ao conselho de curadores:
a) Eleger de entre os seus membros o presidente, o vice-presi-

dente e o secretário do conselho;
b) Nomear o presidente e os vogais do conselho de administração;
c) Nomear os membros do conselho fiscal;
d) Nomear os membros do conselho consultivo;
e) Apreciar os planos plurianuais de actividade e financeiros;
f) Apreciar e votar, até 30 de Abril de cada ano, o relatório,

o balanço e as contas do exercício e a proposta de aplicação dos
resultados do ano anterior, bem como o parecer do conselho
fiscal;

g) Exercer quaisquer outras funções previstas nestes estatutos.
2 � Sem prejuízo das situações em que é exigida maioria qua-

lificada, o conselho de curadores delibera por maioria simples, tendo
o seu presidente voto de qualidade.

3 � O conselho de curadores poderá solicitar ao conselho de
administração ou ao conselho fiscal os elementos de informação
necessários ao desempenho das suas funções.

4 � Às reuniões do conselho de curadores podem assistir os
membros do conselho de administração e os membros do conselho
fiscal, sem direito a voto.

5 � Os elementos do conselho de curadores poderão ter direito
a uma remuneração por senha de presença.

ARTIGO 12.º

Conselho de administração

1 � A administração da Fundação compete a um conselho de
administração composto por um presidente, um vice-presidente e
três a cinco vogais, designados pelo conselho de curadores por um
período renovável de cinco anos.

2 � O presidente do conselho de administração é o elemento
coordenador de toda a actividade da Fundação, e compete-lhe em
especial:

a) Coordenar o conselho de administração;
b) Representar a Fundação nas suas relações com instâncias ofi-

ciais e com organizações congéneres;
c) Assegurar as relações entre os órgãos dirigentes da Fundação.
3 � O presidente do conselho de administração pode deleger as

suas competências no vice-presidente ou noutro membro do conse-
lho nas suas faltas ou impedimentos.

4 � O presidente, o vice-presidente e os vogais do conselho de
administração são remuneradas em termos a fixar pelo conselho de
curadores.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria, tendo o presidente voto de qualidade.

6 � O conselho de administração reúne, pelo menos, uma vez
por mês e sempre que convocado pelo seu presidente.

ARTIGO 13.º

Competência do conselho de administração

Compete ao conselho de administração gerir a Fundação no res-
peito dos poderes dos demais órgãos dirigentes e, em especial:

a) Definir a organização interna da Fundação, aprovando regu-
lamentos e criando os órgãos e departamentos que entender neces-
sários;

b) Administrar o património da Fundação, praticando os actos
necessários a esse objectivo e com os mais amplos poderes para o
efeito;

c) Elaborar e submeter ao conselho de curadores o relatório anual
sobre a situação e actividades da Fundação, bem como as contas
do exercício;

d) Negociar e contratar empréstimos e emitir garantias no qua-
dro da valorização do património da Fundação e da concretização
dos seus fins;

e) Criar, noutros lugares onde a Fundação venha a exercer, aci-
dental ou permanentemente a sua actividade, qualquer espécie de
representação e organizá-la pela forma que julgar mais eficaz.

ARTIGO 14.º

Vinculação da Fundação

1 � A Fundação obriga-se pela assinatura conjunta de dois mem-
bros do conselho de administração, um dos quais será obrigatoria-
mente o presidente.

2 � O conselho de administração poderá constituir mandatário,
delegando-lhe competência para actuar por si só em representação
da Fundação ou conjuntamente com um membro do conselho de
administração ou outro mandatário.

ARTIGO 15.º

Conselho fiscal

1 � O conselho fiscal é composto por três membros designa-
dos pelo conselho de curadores, um dos quais será obrigatoria-
mente revisor oficial de contas, por um período renovável de
cinco anos.

2 � O conselho fiscal designará, de entre os seus membros, o
seu presidente.

ARTIGO 16.º

Competência do conselho fiscal

Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar e emitir parecer, anualmente, sobre o balanço e con-

tas do exercício a serem apresentados pelo conselho de administra-
ção ao conselho de curadores para aprovação;

b) Verificar, pelo menos, uma vez por semestre, a regularidade
da escrita da Fundação.

ARTIGO 17.º

Conselho consultivo

1 � O conselho consultivo é composto por um número máximo
de 15 membros, designados pelo conselho de curadores de entre
personalidades de reconhecida competência na área do objecto da
Fundação.

2 � O mandato dos membros do conselho consultivo é de cinco
anos sucessivamente renovável.

3 � O conselho consultivo reunirá ordinariamente uma vez por
ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo conselho de
curadores ou pelo presidente do conselho de administração.

ARTIGO 18.º

Competência do conselho consultivo

Compete ao conselho consultivo:
a) Apresentar sugestões aos demais órgãos quanto à realização

dos fins da Fundação;
b) Emitir pareceres sobre as actividades e projectos da Fundação

que lhe sejam solicitadas pelo conselho de curadores e conselho de
administração.
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CAPÍTULO VI

Modificação dos estatutos

ARTIGO 19.º

Modificação dos estatutos

1 � A modificação dos estatutos só pode ser deliberada me-
diante aprovação do conselho de curadores através de escrutínio
secreto e com voto favorável de três quartos dos membros pre-
sentes.

2 � A convocação da reunião do conselho de curadores para o
efeito assinalado no número anterior, deverá efectuar-se através do
envio de carta registada com aviso de recepção, com a antecedên-
cia de 30 dias em relação à data da reunião do qual constará a res-
pectiva ordem de trabalhos.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 20.º

1 � Os nove primeitos subscritores do acto constitutivo da Fun-
dação assegurarão transitoriamente a administração, devendo limi-
tar a sua acção à concretização das medidas tendentes a assegurar
o reforço do fundo inicial próprio e a encetar os mecanismos junto
das entidades públicas e privadas que se justifiquem com o objec-
tivo de integrar no seu património o edifício e os terrenos especifi-
cados na alínea b) do artigo 6.º e a preparar a obtenção da conces-
são da exploração dos terrenos onde funciona a Feira Popular de
Lisboa.

2 � Para os efeitos que decorrem do número anterior os nove
primeiros subscritores devem indicar de entre eles um presidente,
um vice-presidente e um tesoureiro, obrigando-se a Fundação com
duas assinaturas, sendo a do presidente obrigatória.

3 � Durante a administração transitória a Fundação poderá abrir
contas bancárias e movimentá-las.

4 � Logo que a administração transitória entenda que se encon-
tram cumpridos ou em vias de cumprimento os objectivos especi-
ficados no n.º 1 do presente artigo, os seus membros integrarão o
conselho de curadores e indicarão os restantes, cessando as suas
funções de administradores e competindo aos curadores assim em-
possados designar os demais membros dos órgãos da Fundação.

5 � Para todos os efeitos legais os membros da comissão de
curadores designados nos termos da alínea anterior serão conside-
rados como fundadores.

2 � Apresentação n.º 47/000315.
Designação dos órgãos sociais, em 8 de Julho de 1999.
Conselho de administração: presidente, Rodolfo Alexandrino

Suzano Crespo, divorciado; vice-presidente, Maria Custódia Barbo-
sa Fernandes Costa, casada; vogais: Emanuel Silva Martins, casa-
do; José Antero Conde da Silva Fraga, casado, e Associação de
Feirantes da Feira Popular de Lisboa.

Conselho fiscal: Manuel Rui Azinhais Nabeiro, casado; Joaquim
dos Reis Marques, casado, e Salgueiro, Castanheira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
Natércia Pires Fernandes Castanheira, revisor oficial de contas.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810738

MENDES & LUÍS � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7317-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502161728; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 4-6/000315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/000315.
Cessação de funções de gerente de José Fernando de Jesus

Mendes e Manuel Luís Francisco, por renúncia, em 9 de Março
de 2000.

8 � Apresentação n.º 6/000315.
Designação para gerentes de Carlos Alberto Alves Madeira dos

Santos e Bruno Miguel Martins Madeira dos Santos, em 9 de Março
de 2000.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856592

S. P. I. � SOCIEDADE PROMOTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4835-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502340142; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 34/000315.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 2.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Cascais, na Rua de Santo Izidro,
56, em Areias, freguesia de Cascais.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra, venda e administração de
bens imóveis próprios, urbanização de terrenos, construção civil e
empreitadas de obras públicas e particulares.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 15 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
7 200 000$, da sócia Fingoe Investments, Ltd., uma de 4 500 000$, do
sócio José Carlos Vilardebo de Sommer Champalimaud; uma de
1 500 000$, do sócio João Neto Champalimaud; uma de 1 500 000$,
do sócio Duarte Neto Champalimaud, e uma de 300 000$, da sócia
Maria da Conceição Vilardebó Champalimaud.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856665

TECNILACA � LACAGEM DE METAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3284-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501335560; inscrição
n.º 28; número e data da apresentação: 20/000313.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

28 � Apresentação n.º 20/000313.
Designação para gerente de Herbert Josef Holler, casado, em

21 de Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856088

AUTO-GRÁFICA DOIS � EQUIPAMENTOS
DE IMPRESSÃO E ACABAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 473-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/000313.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 17/000313.
Cessação de funções de gerente de Francisco António Tecedeiro

Nunes, por renúncia, em 31 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810622
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PORPART � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 155-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502622300; inscrições
n.os 14-15; números e data das apresentações: 26-27/000309.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 2.º (n.º 1) e 19.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Visconde Moreira Rey,
18, em Linda-a-Pastora, freguesia de Queijas, concelho de Oeiras,
podendo esta ser transferida para qualquer outro local dentro do mes-
mo concelho ou concelho limítrofe por deliberação do conselho de
administração.

ARTIGO 19.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por fiscal
único e um suplente, que serão ambos revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, e que não serão ac-
cionistas da sociedade.

2 � A assembleia geral designará trienalmente o fiscal único e
o respectivo suplente.

15 � Apresentação n.º 27/000309.
Designação dos órgãos sociais, em 5 de Janeiro de 2000.
Conselho de administração: presidente, Idalina da Ascensão

Círiaco Carrilho Reigones Abade, divorciada; vogais: José Manuel
de Oliveira Neto, casado, e Abel Augusto Esteves de Aguiar, ca-
sado.

Fiscal único: Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito, revisor oficial de contas; suplente, José Mar-
tins Correia, divorciado, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2000-2002.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834050

PAPELACO COMERCIAL � PRODUTOS DE IMAGEM
E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 096-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504030213; inscrição
n.º 5; número e data da apresentação: 21/000309.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

5 � Apresentação n.º 21/000309.
Designação dos órgãos sociais, em 28 de Fevereiro de 2000.
Conselho de administração: presidente, José Manuel de Oliveira

Neto, casado; vogais: Abel Augusto Esteves de Aguiar, casado, e
Carlos José de Oliveira Cristóvão, casado.

Fiscal único: Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito, casado, revisor oficial de contas; suplente,
José Martins Correia, divorciado, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2000-2002.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834025

FAXSISTEMAS � EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 156-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503280550; inscrições
n.os 9-10; números e data das apresentações: 28-29/000309.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 20 000 000$ para 150 000 000$, tendo sido
alterados os artigos 2.º (n.º 1), 4.º (n.º 1) e 13.º, os quais passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Visconde Moreira
Rey, 18, em Linda-a-Pastora, freguesia de Queijas, concelho de
Oeiras, podendo esta ser transferida para qualquer outro local den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe por deliberação do
conselho de administração.

ARTIGO 4.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 150 000 000$, integralmente subscrito
e realizado.

ARTIGO 13.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização dos negócios sociais será exercida por fiscal
único e um suplente, que serão ambos revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, e que não serão ac-
cionistas da sociedade.

2 � A assembleia geral designará trienalmente o fiscal único e
o respectivo suplente.

10 � Apresentação n.º 29/000309.
Designação dos órgãos sociais, em 29 de Fevereiro de 2000.
Conselho de administração: presidente, José Manuel de Oliveira

Neto, casado; vogais: Marcelino Lopes Marques, casado, e Susana
Godinho Palma, solteira.

Fiscal único: Mariquito, Correia & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por António Francisco
Escarameia Mariquito, revisor oficial de contas; suplente, José Mar-
tins Correia, divorciado, revisor oficial de contas.

Prazo: triénio de 2000-2002.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12852007

JOTACÊ � GABINETE DE PUBLICIDADE, PROMOÇÕES
E ESTUDOS DE MERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 167-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501749233; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 32/000313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 15 000 000$ para 30 000 000$, tendo sido
alterados os artigos 1.º, 2.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOTACÊ � Gabinete de Publicida-
de, Promoções e Estudos de Mercado, L.da, e tem a sua sede na
Praceta das Fábricas, 2, 1.º, A, Outorela, freguesia de Carnaxide,
concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício da actividade de
consultadoria de publicidade, promoções e estudos de mercado, edi-
ção e comercialização de livros e de objectos de arte e
coleccionismo.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 22 500 000$, pertencente ao sócio José Manuel do
Carmo Pereira Grácio, e outra de 7 500 000$, pertencente à sócia
Joaquina Mariana Lança Valente.
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Mais declararam, sob sua exclusiva responsabilidade, que as re-
feridas entradas em dinheiro já se encontram inteiramente realiza-
das e depositadas nos cofres da sociedade e que não é exigida pela
lei, pelo contrato ou por deliberação social a realização de outras
entradas.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856444

CASA DO MAILING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 166-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503007412; inscrições
n.os 7-8; números e data das apresentações: 30-31/000313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 10 000 000$ para 20 000 000$, tendo sido
alterados os artigos 1.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa do Mailing, L.da, e tem a sua
sede na Praceta das Fábricas, 2, 1.º, A, Outorela, freguesia de Car-
naxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 10 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios José Manuel do Carmo Pereira Grácio e Joaquina Mariana
Lança Valente.

Mais declararam sob sua exclusiva responsabilidade que as refe-
ridas entradas em dinheiro já se encontram inteiramente realizadas
e depositadas nos cofres da sociedade e que não é exigida pela lei,
pelo contrato ou por deliberação social a realização de outras en-
tradas.

8 � Apresentação n.º 31/000313.
Designação para gerente de José Manuel do Carmo Pereira

Grácio, em 3 de Maio de 1999.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856436

PROCAF � PROJECTOS, CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA
E FISCALIZAÇÃO DE INSTALAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 164-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502631104; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 22/000313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 2.º, 5.º, 11.º e 12.º, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sede da sociedade é na Rua de Paulo Duque, 8-D, no Dafundo,
freguesia da Cruz Quebrada, concelho de Oeiras, podendo a gerên-
cia instalar escritório ou qualquer outra forma de representação
social, onde e quando lhe pareça conveniente, bem como deslocar
a sede, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 000 000$, e corresponde à soma das quotas dos sócios: uma de
1 200 000$, do sócio Carlos Artur Frazão; uma de 1 200 000$, do
sócio José Carlos Mariano Barreiras da Silva; uma de 300 000$, do
sócio João Manuel de Faria Frazão, e uma de 300 000$, do sócio
André Frazão Piteira.

ARTIGO 11.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, os sócios Car-
los Artur Frazão e José Carlos Mariano Barreiras da Silva.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se com as assinaturas de dois gerentes ou de
um procurador.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810630

DELTASOM � ACTIVIDADES AUDIO VISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 103-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503544213; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 36/000313.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

7 � Apresentação n.º 36/000313.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12856363

IMOBILIÁRIA TRÊS RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8411-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503081175; número e
data da apresentação: 10/991210.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de
1998.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 11267704

SANTOS & CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 806-Sin-
tra; identificação de pessoa colectiva n.º 500240353; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000310.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura donde consta
a cessação de funções de João José da Silva Antunes como geren-
te da sociedade em epígrafe, por renúncia, em 14 de Fevereiro de
2000.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 12873500

GMC � PERFUMES E NEGÓCIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 152-
-Sintra; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 45/20000314.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, tendo o
artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 200 000$, ambas perten-
centes à sociedade Hepworth, Ltd.
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O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 12873667

NORES � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 216-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500757704; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 25/14032000.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da qual consta
a alteração da sede da sociedade em epígrafe para a Estrada Nacio-
nal n.º 249-4, Trajouce, São Domingos de Rana, Cascais, e, em
consequência, foi alterado o contrato da sociedade, tendo o artigo 2.º
ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Nacional n.º 249-4,
em Trajouce, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de
Cascais.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 11346000

MONTEIRO ROSA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 202-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504587447; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 66/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Monteiro Rosa � Sociedade de
Construções, Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Cascais, na Travessa de Rana,
Vivenda Futuro, freguesia da Parede.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a construção, compra, venda, reven-
da e decoração de imóveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens do activo da sociedade, é de 5000 euros, e corresponde
a uma quota de igual valor pertencente ao sócio Filipe Rudolfo
Monteiro Rosa.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será exercida pelos gerentes nomeados, os quais
nos termos da respectiva nomeação exercerão os seus cargos com
ou sem remuneração.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura ou intervenção de um
gerente ou de um procurador da sociedade, nos termos e limites dos
poderes que lhe tenham sido conferidos.

3 � Fica, desde já, nomeado gerente Osvaldo Artur do Rosário
Rosa, casado, residente na dita Travessa de Rana, Vivenda Futuro.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834734

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
CANDEIAS & DUARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 201-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504782860; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 65/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construção Can-
deias & Duartes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, lote
98, 3.º, Urbanização Cabeço de Mouro, na freguesia de São Do-
mingos de Rana, concelho de Cascais.

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

2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e
venda de imóveis e a revenda dos adquiridos para esse fim, emprei-
tadas de construção civil.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado e subscrito em di-
nheiro, é de 48 000 euros, a que correspondem 9 623 136$, e é re-
presentado pelas seguintes quotas: uma quota do valor nominal de
18 000 euros (3 608 676$), pertencente ao sócio Adriano António
Monteiro Duarte; uma quota do valor nominal de 18 000 euros
(3 608 676$), pertencente ao sócio José Pedro Monteiro Duarte, e
uma quota do valor nominal de 12 000 euros (2 405 784$), perten-
cente ao sócio Rui António Candeias Pereira do Ó.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 96 000 euros.

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

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 em todos os seus actos e
contratos é necessária, e bastante, a intervenção do gerente Adriano
António Monteiro Duarte, ou a intervenção conjunta dos gerentes
Rui António Candeias Pereira do Ó e José Pedro Monteiro Duarte.

5.º

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

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.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834726

TRANSMAÇÃ � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 364-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504894080; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 60/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TRANSMAÇÃ � Transportes, L.da,
e tem a sua sede na Avenida de Roma, 117, em Anços, freguesia
de Montelavar, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transportes rodoviá-
rios de mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada
um dos sócios, Jorge Manuel Maçã Miguel e Ana Maria Valério
Mariano Miguel.

2 � O capital social encontra-se realizado em dinheiro, quanto
a metade de cada uma das quotas, devendo a parte restante ser re-
alizada numa única prestação em dinheiro, até 23 de Fevereiro de
2003.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nas condições deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, compete aos sócios Ana Maria Valério
Mariano Miguel e Jorge Manuel Maçã Miguel, e à não sócia Paula
Cristina Salvador Jerónimo Cristóvão, casada e residente em Carne
Assada, Terrugem, Sintra, desde já nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo uma
obrigatoriamente a da gerente Paula Cristina Salvador Jerónimo
Cristóvão.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios é livre, po-
rém, a cessão a estranhos fica dependente do consentimento da
sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12841153

AGECASCAIS � MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 230-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504886479; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 63/000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGECASCAIS � Mediação de
Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida Marginal, 9348-3B,
Cascais, freguesia e concelho de Cascais.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente 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 a mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$ cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � 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.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 5.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral, a realizar no
prazo de 90 dias, contados da data do conhecimento do respectivo
facto, poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:

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

arrematação ou adjudicação de qualquer quota;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que

não foi adjudicada ao seu titular; e
d) Se a quota for cedida sem consentimento da sociedade.
§ único. A contrapartida da amortização da quota, nos casos pre-

vistos nas alíneas b), c) e d) do número anterior, se a lei não dis-
puser de outro modo, será igual ao valor da quota segundo o últi-
mo balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 6.º

A cessão e divisão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos,
depende do consentimento da sociedade, gozando os sócios em pri-
meiro lugar e a sociedade, em segundo lugar, o direito de prefe-
rência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

São sócios: José Carlos Moura Ribeiro e Carlos Pinto de Mi-
randa.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838039
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MACMOBI � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 231-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504757814; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 64/000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de MACMOBI � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, com sede na Rua de Lisboa, 5, Ga-
lerias do Estoril, loja 15, Estoril, freguesia do Estoril, concelho de
Cascais.

ARTIGO 2.º

A gerência pode criar, para a prossecução da actividade social,
quaisquer formas locais de representação em território nacional ou
fora dele, sem necessidade para tal de qualquer deliberação nesse
sentido por parte dos sócios.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 4.º

A sociedade é constituída com o capital social de 7500 euros,
integralmente realizado em dinheiro, dividido em duas quotas, cada
uma com o valor nominal de 3750 euros, uma pertencente ao só-
cio Manuel Quintela Gonçalves e outra à sócia Ana Silva Sanches
Gonçalves.

ARTIGO 5.º

Pelos sócios poderá ser deliberado a obritgação de efectuar pres-
tações suplementares até ao montante máximo de 25 000 euros,
desde que deliberadas unanimemente e que poderão ser exigidas a
qualquer um deles, na proporção das suas quotas.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade será representada em todos os seus actos e con-
tratos e, bem assim, em juízo e fora dele, por um gerente, sendo
necessária e suficiente para obrigar a intervenção de um sócio ge-
rente.

2 � A gerência será exercida pelos sócios fundadores, ambos
possuidores de idoneidade comercial, que ficam nomeados gerentes.

3 � A remuneração da gerência depende de deliberação dos
sócios.

ARTIGO 7.º

Os sócios gerentes ficam autorizados a praticar actos de disposi-
ção do património da sociedade permitidos por lei.

ARTIGO 8.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre os sócios.
2 � Porém, a cessão a terceiros só poderá ser levada a efeito

quando autorizada pela sociedade, reservando-se esta o direito de
preferência na cessão.

ARTIGO 9.º

Falecido um os sócios, a sociedade continuará com os herdeiros
ou sucessores do falecido, os quais deverão designar de entre eles
e no prazo de 90 dias, um a que a todos represente.

ARTIGO 10.º

Os lucros da sociedade, com excepção do indispensável à cons-
tituição da reserva legal, serão integralmente distribuídos salvo de-
liberação unânime em contrário dos sócios.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838020

ATELIER RUI LUCAS, ARQUITECTURA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 175-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504803034; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 60/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Atelier Rui Lucas, Arquitectu-
ra, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Clemente Vicente,
11, 6.º, direito, no Dafundo, freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo,
concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização, coordenação e fiscali-
zação de projectos de arquitectura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem aos
gerentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, fi-
cando desde já nomeado gerente o sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É sócio: Rui Pedro Duarte Lucas Ferreira de Sousa.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868400

TEJOSTROI � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 382-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504905538; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 59/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TEJOSTROI � Construção Ci-
vil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Amadora, 14, rés-
-do-chão, Casal de Cambra, freguesia de Casal de Cambra, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem 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 indústria de construção ci-
vil, construção de obras públicas, empreitadas particulares e de
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obras públicas, compra e venda de propriedades e revenda das ad-
quiridas para esse fim, manutenção e reparação de edifícios e ha-
bitações, comércio de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmen-
te realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas
iguais do valor nominal de 50 000 euros cada, tituladas uma por
cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do dobro do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Henrique dos San-
tos Silva.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Henrique dos Santos Silva e Maria Augusta Rodri-
gues de Almeida Silva.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868418

MONFORCAÇA, EXPLORAÇÃO DE CAÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 381-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504891561; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 58/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MONFORCAÇA, Exploração
de Caça, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Leopoldo de Al-
meida, 1, freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 exploração de caça.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do dobro do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Artur Gomes Dias e Júlio António da Silva Araújo.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868426

TABACARIA E PAPELARIA PALÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5081-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502063726; inscrição
n.º 7; número e data da apresentação: 45/000321.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
aos artigos 1.º e 2.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Palácio-Central � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Elias Gar-
cia, 105, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária, serviços co-
nexos, gestão de condomínios, comércio de tabacaria, livros, revis-
tas, lotarias, bijutarias e artigos de papelaria.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810908

TÁXIS FRANCISCO RIBEIRO NUNES � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 411-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504910710; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 46/000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Francisco Ribeiro Nu-
nes � Sociedade Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Camélias, 4, 1.º,
esquerdo, freguesia de Massamá, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte ocasional de passagei-
ros em viaguras de aluguer, táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É sócio:  Francisco Ribeiro Nunes.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838233

T. RODRIGUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 191-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504878905; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 44/000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma T. Rodriguez, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Luciano Cordeiro,
2, 4.º, frente, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 promoções imobiliárias.

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 3700 euros, pertencente à sócia Maria Teresa
Araújo Rodriguez, e uma de 1300 euros, pertencente à sócia Pa-
checo & Araújo, L.da

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do quíntuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes a sócia Maria Teresa
Araújo Rodriguez, e os não sócios José Araújo Esteves, já identi-
ficado, e Oscar Gomes Pacheco, casado, residente na Rua da Pis-
cina, 19, 2.º, direito, em Algés, Oeiras.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.
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3 � Salvo acordo em contrário ou disposição legal imperativa,
a contrapartida da amortização será o valor que resultar do último
balanço aprovado.

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838241

SINTRA HOUSE � SALÃO DE CHÁ, RESTAURAÇÃO
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 410-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504836544; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 43/000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SINTRA HOUSE � Salão de
Chá, Restauração e Artesanato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Consiglieri Pedroso,
20, freguesia de São Martinho, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 salão de chá, cafetaria, ho-
telaria e similares e venda de artesanato.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:
duas do valor nominal de 1666 euros cada, tituladas uma por cada
sócio Mário Jorge Nascimento Félix Machado e Maria Leonor de
Almada Camadinho, e duas do valor nominal de 834 euros cada,
tituladas uma por cada sócio Albano Batista Pereira Dias e Maria
Amélia de Almada Oliveira Dias.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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 dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838250

PAPER HOUSE � PRODUTOS DE PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 186-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504804286; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 63/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAPER HOUSE � Produtos
de Papel, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Pedro V, 7-
-A, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na importação, exportação, re-
presentação, distribuição e comercialização de produtos de papel.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 25 000 euros cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios, António Fernando dos Anjos Lameirão e Maria Fran-
cisca Lucas Doidinho Lameirão.

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

ARTIGO 4.º

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

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 98 � 27 de Abril de 2000 9126-(53)

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838179

CONSTRUÇÕES GOUVEIA & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 402-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504887416; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 62/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Gouveia & Lou-
renço, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Eduardo Frutuoso
Gaio, 18, 1.º, direito, Várzea de Sintra, freguesia de São Martinho,
concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção e reparação de
moradias e edifícios � interiores e exteriores. Canalizações, cons-
trução de piscinas. Prestação de serviços de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 010 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
505 000$ cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: José António Queridinha Gouveia e Paulo Jorge Nu-
nes Lourenço.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838187

SÓTÃO DE IDEIAS � ORGANIZAÇÃO
DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 401-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504896636; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 60/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sótão de Ideias � Organização
de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Florbela Espanca,
24, 3.º, esquerdo, Tapada das Mercês, freguesia de Algueirão-Mem
Martins, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços e orga-
nização de eventos festivos, nomeadamente casamentos, baptizados,
festas de aniversário, reuniões e festas de empresas; comércio de
brindes e outros artigos relacionados com a actividade.

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social, pro-
porcionalmente à participação de cada sócio.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete às sócias que, desde
já, ficam nomeadas gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.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 adjudica-

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral;
i) Sempre que o sócio, directa ou indirectamente, explore ou

exerça qualquer negócio ou actividade que concorra com a da so-
ciedade ou prejudique os seus objectivos.

São sócias: Sandra Cristina Ribeiro Marques Lemos e Vera Cris-
tina Azinheira Barreto.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838195

INGERPOWER, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 400-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504885405; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 59/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma INGERPOWER, Manutenção
de Equipamentos Electromecânicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Pousada, 3, rés-do-
-chão, direito, Urbanização Fitares, na Rinchoa, freguesia de Rio
de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 reparação e manutenção de
equipamentos electromecânicos e comercialização dos mesmos.

ARTIGO 3.º

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: José Carlos de Almeida Araújo e José Lopes dos
Santos.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838209

RESTAURANTE RAMADA DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 238-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504865935; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 58/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Restaurante Ramada do
Douro, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Travessa do Sargento Joa-
quim José, 24. no lugar de Murtal, freguesia da Parede, concelho
de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em actividade hoteleira � res-
taurante.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

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 nomeado gerente, o sócio Adão Manuel Tei-
xeira Cardoso.

ARTIGO 5.º

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

São sócios: Adão Manuel Teixeira Cardoso e Maria Isabel Lou-
reiro Pinto Cardoso.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838217

ALEXANDER YEFIMENKO, IMPORT, EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 237-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504764802; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 55/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Alexander Yefimenko, Import,
Export, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Malhoa, lote 25,
cave direita, freguesia de Oeiras e São Julião da Barra, concelho
de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
grande variedade de mercadorias, nomeadamente: automóveis, mo-
tociclos, bicicletas e afins; têxteis, artigos de pele; artigos e equi-
pamentos desportivos; rolhas; ferro. Importação e exportação. Re-
paração, assistência e serviços de limpeza a automóveis, motociclos
e bicicletas. Prestação de serviços a empresas, produções. Constru-
ção civil. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim. Actividades hoteleiras, restauração, bar. Cabeleireiro.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, 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 dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Dimitri Yefimenko que também usa Yefimenko
Dimitri e Alexander Yefimenko.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838225

KM NASCENTE � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 239-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504793233; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 70/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma KM NASCENTE � Comércio
de Automóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Conde Moser, 312-C,
Monte Estoril, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 98 � 27 de Abril de 20009126-(56)

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra, venda e troca de au-
tomóveis, motos e barcos de recreio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 000 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 5 000 000$ cada, tituladas uma por cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual ao capital.

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

ARTIGO 4.º

1 � Os gerentes da sociedade serão nomeados em assembleia
geral.

2 � A gerência da sociedade será remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, podendo, no entanto, essa re-
muneração consistir, total ou parcialmente, na participação nos lu-
cros da sociedade.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: Auto Nascente � Comércio de Automóveis, S. A.,
e Paulo Henrique Garcia Mendes.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838136

THREE 4 TEA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 404-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504811908; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 69/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma THREE 4 TEA � Actividades
Hoteleiras, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Massamá Nor-
te, lote 170, freguesia de Belas, concelho de Sintra.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria hoteleira, restaura-
ção, comércio de produtos alimentares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 335 000$ cada, uma de cada um dos sócios:

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

São sócios: José Francisco da Silva Monteiro, António Miguel
dos Santos Termentina e Nuno Filipe Ventura Correia.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838144

ALTODROP � REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO
DE ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 187-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504865897; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 67/000320.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALTODROP � Representação
e Comércio de Artigos Desportivos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Irene Lisboa, 3, 3.º,
direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma ciar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e representação de
artigos e acessórios desportivos, importação e exportação. Organi-
zação de eventos desportivos e recreativos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: Rui Miguel Ferreira de Oliveira e André Gabriel Mo-
reira da Costa.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838152

IR E VIR � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 403-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504887254; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 66/000320.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ir e Vir � Agência de Viagens
e Turismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Hercula-
no, bloco A, loja 5, Quinta de Santo António, freguesia de Belas,
concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem 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 agência de vi-
agens e turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 50 000 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.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 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.

São sócios: Rui Fernando Vilhena de Almeida Florêncio e Paula
Cristina Marques Baptista.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12838160

H. MONGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 190-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/000321.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H. Monge, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada Militar, Antigo
Entreposto do Exército, Valejas, freguesia de Barcarena, concelho
de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem 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 aluguer de grupos geradores
e instalações eléctricas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Herculano
Monge dos Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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São sócios: Joaquim Herculano Monge dos Santos e Hugo Mi-
guel Costa Monge.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810916

VISUAL FLIGHT RENT � ALUGUER, COMPRA E VENDA
DE AERONAVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 211-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504822110; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 6/000313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � A sociedade adopta a firma VISUAL FLIGHT RENT �
Aluguer, Compra e Venda de Aeronaves, L.da, e tem a sua sede no
Aeródromo Municipal de Cascais, hangar 5, Tires, São Domingos
de Rana, freguesia de São Domingos de Rana, concelho de Cascais.

2 � A sede social poderá ser transferida, por simples delibera-
ção da gerência, para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá igualmente por deliberação da gerência,
constituir, transferir ou extinguir estabelecimentos, sucursais, dele-
gações ou qualquer outra forma de representação social em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

A sociedade tem por objecto o aluguer de aeronaves sem piloto,
a compra e a venda de aeronaves, bem como o exercício de quais-
quer actividades conexas com estes fins.

ARTIGO 3.º

Participações noutras sociedades

A sociedade pode subscrever e adquirir participações em socie-
dades de responsabilidade limitada, sociedades reguladas por leis es-
peciais, bem como participar em agrupamentos complementares de
empresas, independentemente do respectivo objecto, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio Mário José Gomes Lopes, e ou-
tra de 2500 euros, pertencente ao sócio José Paulo Alegrete Gomes.

ARTIGO 5.º

Transmissão de quotas

1 � É livremente permitida a cessão de quotas entre os sócios,
no todo ou em parte, bem como as necessárias divisões.

2 � A cessão de quotas a terceiros, por acto entre vivos, quer a
título gratuito, quer a título oneroso, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

3 � Em matéria de pedido, prestação ou recusa de consentimen-
to, aplicar-se-á o disposto nos artigos 230.º e 231.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

Suprimentos e prestações suplementares

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos ter-
mos e condições que forem fixados em assembleia geral.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares até ao montante global de 500 000 euros, podendo as presta-
ções ser efectuadas em proporção diferente às respectivas quotas de
capital, desde que por acordo entre todos os sócios.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode, nos termos legais, nomeadamente do ar-
tigo 236.º do Código das Sociedades Comerciais, amortizar a quo-
ta de qualquer dos sócios nos casos expressamente previstos na lei
e, ainda, nos seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o respectivo cedente;
b) Por falência do seu titular;
c) Quando qualquer quota for objecto de arresto, arrolamento,

penhora ou por qualquer outra forma apreendida em processo ju-
dicial ou administrativo.

2 � O valor da amortização será o que resultaria da liquidação,
salvo quanto à realizada por acordo em que o valor será o que for
convencionado.

3 � Se o sócio cuja quota for amortizada tiver algum débito à
sociedade, este será descontado no valor a pagar.

ARTIGO 8.º

Deliberações dos sócios

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas em conformidade
com as disposições legais aplicáveis.

2 � A convocação da assembleia geral compete a qualquer dos
gerentes e será feita por meio de carta registada, com aviso de re-
cepção, expedida com antecedência mínima de 15 dias.

3 � Na assembleia geral ou em deliberações unânimes por es-
crito, os sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa da
sua escolha, mediante simples carta dirigida à gerência, com ante-
cedência não inferior a cinco dias relativamente à data prevista para
a assembleia ou deliberação, a qual terá de mencionar necessaria-
mente a duração do mandato.

4 � A celebração do contrato de locação de estabelecimento
como inquilino não depende de deliberação de sócios.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A administração e a representação da sociedade, em juízo
ou fora dele, competem a dois gerentes, que são eleitos de entre os
sócios ou pessoas estranhas à sociedade, em assembleia geral, com-
petindo igualmente a esta deliberar acerca da atribuição de remu-
neração.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mário José
Gomes Lopes e José Paulo Alegrete Gomes.

3 � A sociedade fica obrigada em actos e contratos com a in-
tervenção de um gerente, ou de um procurador ou procuradores
mandatados para o efeito.

ARTIGO 10.º

Resultados do exercício

1 � Os lucros apurados no fim de cada exercício, depois de de-
duzida a percentagem para a reserva legal, terão a aplicação que for
deliberada em assembleia geral.

2 � Havendo participação da gerência nos lucros, estes só lhe
podem ser pagos depois de colocados à disposição os lucros dos
sócios, se for deliberada a sua distribuição.

ARTIGO 11.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei, sendo liqui-
datários os gerentes, se outros não forem nomeados por delibera-
ção dos sócios.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868361
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GONUK, COMÉRCIO DE PRODUTOS
DE ORIGEM NATURAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 163-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504885278; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 4/000313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GONUK, Comércio de Produ-
tos de Origem Natural, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Pedreiras, 29, Leião,
freguesia de Porto Salvo, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização de serviços
de análise mineral ao cabelo, cujo laboratório é um franchisador.
Comércio por grosso de produtos de origem natural. Prestação de
serviços de contabilidade e de gestão.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três
quotas: uma do valor nominal de 2000 euros, titulada pela sócia
Elsa Maria Salvado Nunes Godinho; uma do valor nominal de
3500 euros, titulada pelo sócio Luís Ricardo Bravo Godinho, e uma
do valor nominal de 500 euros, titulada pela sócia Maria José Re-
belo Salvado Nunes.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 2000 euros.

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção de dois
gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Elsa Maria Sal-
vado Nunes Godinho e Luís Ricardo Bravo Godinho.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868370

PALMLUZ � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 162-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504861468; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PALMLUZ � Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João das Regras, 1,
8.º, C, freguesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em investimentos imobiliários,
construção civil, gestão, compra e venda de imóveis e revenda dos
adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 200 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas iguais do
valor nominal de 400 000$ cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manuel
da Silva Freire e Fernando Manuel Bouza da Silva Costa.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócios: Carlos Manuel da Silva Freire, Fenando Manuel
Bouza da Silva Costa e Maria José Xavier de Carvalho Reis Gen-
til Martins.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868396

JFN � PERITAGEM DE SINISTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 210-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504747045; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000313.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma JFN � Peritagem de Sinis-
tros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Lemos, 15,
2.º, direito, Pampilheira, freguesia e concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
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rem 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 peritagem de sinistros, avalia-
ções e análises de risco.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 250 euros, titulada em nome do sócio
Jorge Artur Santos Ferreira Neto; uma do valor nominal de
2250 euros, titulada em nome da sócia Mariana Rosa Balsinhas
Veredas, e uma do valor nominal de 2500 euros, titulada em nome
do sócio Francisco José Aguiar Branco Sampaio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Jorge Artur Santos
Ferreira Neto.

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12868388

BIZARROLOGIA � COMUNICAÇÃO E DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8083-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503370932; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/
000308.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

7 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/000308.
Cessação de funções de gerente de Sérgio Paulo de Freitas

Aveiro, por renúncia, em 6 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851639

MANUEL PIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1140-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500379467; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 41/000308.

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

3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 200 000$,
uma de cada um dos sócios Nuno Miguel Carreta Machado e Ana
Helena Carreta Machado.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834564

JCPL � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 226-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503754242; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 74/000308.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 4.º (corpo), 5.º e 6.º, os quais passam a ter a seguin-
te redacção:

ARTIGO 4.º

A sociedade tem a sua sede na Urbanização de Massamá Norte,
lote 161, 2.º, direito, no Casal do Barota, freguesia de Belas, con-
celho de Sintra.

§ único. (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios, Jorge Manuel Car-
valho Pereira Lopes e Cristina Maria Dias de Jesus Lopes.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade será exercida pelos dois sócios
Jorge Manuel Carvalho Pereira Lopes e Cristina Maria Dias de
Jesus Lopes, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente Jorge
Manuel Carvalho Pereira Lopes ou Cristina Maria Dias de Jesus
Lopes.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12810533

ALMEIDA, CARVALHO & MARQUES,
CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 517-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503818356; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 31-33/000308.

Certifico que cessou funções de gerente Jorge Ricardo Sales
Morão de Carvalho e Inês Catarina Tereno de Almeida, por renún-
cia, em 14 de Janeiro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social, tendo sido refor-
çado o capital de 450 000$ para 1 200 000$.

1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Almeida, Carvalho &
Marques, Consultores, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Pedro IV,
34, 1.º, direito, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social, é de 1 200 000$, e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 600 000$ cada, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, competem a ambos os sócios.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851825
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A CASA D�AVÓ DI � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 199-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504738356; inscrição
n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números
e data das apresentações: 58-60/000308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

a) A sociedade adopta a firma A Casa d�Avó Di � Sociedade
de Exploração Hoteleira, L.da, e tem a sua sede na Rua das Orquí-
deas, lote 42, 1.º, direito, Quinta dos Lombos, freguesia de Carca-
velos, concelho de Cascais.

b) A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar ou
extinguir delegações, agências, sucursais ou outras formas de repre-
sentação social, onde e quando o julgue conveniente.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a confecção e comercialização a
retalho ou por grosso de produtos alimentares, representação e co-
mercialização de artigos ligados à restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5001 euros, e corresponde à soma de três quotas iguais de
1667 euros cada, uma de cada  sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao limite de 100 000 euros, desde que aprovadas por
unanimidade em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade compete a três ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

b) Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
ou contratos, incluindo a compra, venda e oneração de bens mó-
veis ou imóveis e para a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é suficiente a assinatura de gerente.

c) Ficam desde já designados gerentes os três sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu ou em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Mais certifico que cessou funções de gerente Tânia Maria da
Cunha Ferreira Pó Ramos Chaves, por renúncia, em 28 de Fevereiro
de 2000.

Foi alterado ainda o pacto social quanto ao artigo 5.º, que passa
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

a) A gerência da sociedade compete a dois ou mais gerentes elei-
tos em assembleia geral, com ou sem remuneração, conforme aí for
deliberado.

b) Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
ou contratos, incluindo a compra e venda, e oneração de bens mó-
veis ou imóveis e para a sua representação, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, é suficiente a assinatura de um gerente.

São sócios: Miguel de Varennes de Mendonça Ramos Chaves,
Tânia Maria da Cunha Ferreira Pó Ramos Chaves e Lídia Francisca
Lina Soares Fernandes da Cunha.

Foi depositado na pasta respectiva o texto completo do contrato
social.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851892

RENOVOBANHO � INSTALAÇÕES SANITÁRIAS,
IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 616-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503825590; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 26-28/000308.

Certifico que cessou funções de gerente António Augusto de
Lemos Salta, por renúncia, em 20 de Janeiro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente subscrito e reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
200 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Edgar Os-
valdo Pires Cordeiro e Maria Cidália Roque Pires Cordeiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, com ou sem re-
muneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, fica
a cargo do sócio Edgar Osvaldo Pires Cordeiro, que fica desde já
nomeado gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851760

TABORDA MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9439-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503422398; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data das
apresentações: 5-6/000308.

Certifico que cessaram funções de gerente Vasco Manuel Coentro
Taborda Monteiro e Tiago Coentro Taborda Monteiro, por renún-
cia, em 25 de Janeiro de 2000.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

ARTIGO 5.º

A gerência, dispensada de caução, será exercida pelo sócio Vasco
Pinto Cardoso Taborda Monteiro, obrigando-se a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos com a assinatura de um gerente.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12834548

LA2P � IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE MATERIAL ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9246-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503343781; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 25/000308.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quanto
ao artigo 5.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, cor-
respondente à soma das seguintes quotas:

a) Uma com o valor nominal de 5 100 000$, pertencente à sócia
Romani Investments, Ltd.;

b) Quatro, uma com o valor nominal de 3 000 000$, duas com o
valor nominal de 250 000$ cada, e uma com o valor nominal de
500 000$, pertencente ao sócio Luís Ângelo Botelho de Sousa Pires;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 98 � 27 de Abril de 20009126-(62)

c) Quatro, uma com o valor nominal de 500 000$, duas com o
valor nominal de 100 000$ cada, e uma com o valor nominal de
200 000$, pertencente ao sócio José António Oliveira Anunciação
Prata.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851752

DARBAR � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 057-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503927465; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data das
apresentações: 53-54/000308.

Certifico que cessaram funções de gerente José Manuel da Con-
ceição Araújo, Manuel Amaro de Araújo e Mahendrasinh
Dolatessim Bassangy, por renúncia, em 9 de Dezembro de 1999.

Foi ainda alterado parcialmente o pacto social:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, inteiramente realizado em dinhei-
ro, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 100 000$ cada,
todas pertencentes ao sócio João Manuel Fialho Carraça.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo do sócio João Manuel
Fialho Carraça, já nomeado gerente.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser de-

liberado pela assembleia geral, podendo a sua eventual remunera-
ção consistir, total ou parcialmente, em participação nos lucros de
exercício da sociedade.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou de-
positado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851868

VAZ RITO & ROSADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 517-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501174222; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 65/
000308.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

5 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 65/000308.
Cessação de funções de gerente de António Rosa Pereira Rosa-

do, por renúncia, em 23 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851914

LOMBAS DO MAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 360-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504893521; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 7/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Lombas do Mar � Sociedade de Construções e Urbanizações, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua de Barbosa du Bocage, 14, cave 2,
em Serra das Minas, Rio de Mouro, Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais,
sucursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na construção civil e industrial, na com-
pra e venda de prédios e na revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais de
2 500 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, ficam a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessárias as assinaturas dos
dois gerentes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, salvo, porém, nos actos de mero expediente em que basta
a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão adquirir participações em capital de sociedade
que tenha idêntico objecto ao da que ora constituem.

ARTIGO 7.º

1 � É permitida por deliberação da assembleia geral a amorti-
zação da quota de qualquer dos sócios, nos casos seguintes:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando forem declarados falidos, insolventes ou interditos;
c) Quando a quota for arrestada, penhorada ou, por qualquer for-

ma sujeita a depósito ou administração judicial e o sócio não obti-
ver por meio de caução o levantamento daquelas providências no
prazo de três meses contados da data em que forem decretadas, não
se contando no prazo as férias judiciais.

2 � O valor da amortização será a importância que correspon-
der à quota segundo o último balanço aprovado, com inclusão da
parte correspondente nas reservas sociais, e o pagamento será efec-
tuado de pronto ou, se a assembleia geral assim o decidir, em pres-
tações no prazo máximo de dois anos.

ARTIGO 8.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a favor de estranhos depende do con-

sentimento da sociedade, e sendo onerosa, esta e os restantes só-
cios, por esta ordem, gozam do direito de preferência.

3 � Para efeitos do número anterior, a sociedade convocará uma
assembleia geral para reunir entre 15 ou 20 dias da data da convo-
cação a fim de decidir se a sociedade ou os sócios desejam usar o
seu direito de preferência.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte de qualquer sócio,
continuando neste caso com os seus herdeiros, que deverão nome-
ar um de entre si que a todos represente enquanto a quota se man-
tiver indivisa.

2 � Se, por efeitos de partilha a quota do sócio falecido vier a
ser adjudicada a mais de um herdeiros, fica desde já autorizada a
sua divisão.

ARTIGO 10.º

Por deliberação unânime dos sócios poderão ser-lhes exigidas na
proporção das suas quotas, prestações suplementares até ao mon-
tante global de 50 000 000$.

ARTIGO 11.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos, nos termos que previamente sejam deliberados em assem-
bleia geral.
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São sócios: Vítor Manuel Augusto Carvalho Bartolomeu e Luís
Fernando Augusto Carvalho Bartolomeu.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851930

O GOSTINHO DA TORRE � GELATARIA
E CAFETARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 361-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504623648; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 12/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Gostinho da Torre �
Gelataria e Cafetaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Miguel Torga, 16,
bloco A, 8.º, B, freguesia de Massamá, do concelho de Sintra.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de estabelecimento
de gelataria, bolos, doçaria, cafetaria e comércio de bebidas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 050 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
525 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � Compete à gerência a representação da sociedade e admi-
nistração de acordo com os poderes e orientação que forem defini-
dos pela assembleia geral.

2 � Os gerentes podem constituir procuradores.
3 � A gerência, dispensada de caução e remunerada ou não, con-

forme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os só-
cios, desde já nomeados gerentes.

4 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos
estranhos aos negócios sociais, sob pena de responderem pessoal-
mente por tais actos e serem excluídos da sociedade mediante amor-
tização compulsiva das respectivas quotas, a deliberar pela assem-
bleia geral no prazo de 90 dias posteriores ao conhecimento do facto
lesivo.

ARTIGO 5.º

Poderá a sociedade adquirir e alienar participações em socieda-
des com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis
especiais, em sociedades de responsabilidade ilimitada, bem como
associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomeadamente, for-
mar agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 10 vezes o capital social, na proporção das respectivas
quotas, podendo também qualquer dos sócios efectuar suprimentos
à sociedade de que ela carecer, gratuitos ou onerosos, e nas condi-
ções que vierem a ser acordadas em assembleia geral, desde que haja
deliberação unânime dos votos representativos de todo o capital
social.

ARTIGO 7.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios, a cessão a estra-
nhos depende do consentimento da sociedade, dispondo esta e os
sócios do direito de preferência.

2 � A sociedade tem o direito de amortizar as quotas que se-
jam arrestadas, penhoradas, ou sujeitas a serem vendidas judicial-
mente.

3 � Salvo disposição legal em contrário, o valor da amortiza-
ção é o nominal.

São sócios: Ernesto Luís Correia Guerra e Néli Maria Ferreira
Gonçalves Rocha Correia Guerra.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851957

MEIO-DIRECTO � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 154-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CLÁUSULA 1.A

Denominação e sede social

1 � A sociedade adopta a designação comercial de Meio Direc-
to � Publicidade, L.da, e tem a sua sede no Largo de Jorge
Moutinho Albuquerque, loja 7-B, 2780 Oeiras, concelho de Oeiras.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe.

CLÁUSULA 2.A

Objecto

A sociedade tem por objecto marketing, decoração, publicidade,
promoções e relações públicas, apoio e execução de projectos de
investigação, levantamentos sócio-económicos e análises de mer-
cado.

CLÁUSULA 3.A

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ (5000 euros), e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma quota no valor nominal de 902 169$ (4500 euros), per-
tencente à sócia Maria Gabriela Massano Teixeira de Abreu de Al-
buquerque Sacadura;

b) Uma quota no valor nominal de 100 241$ (500 euros), perten-
cente ao sócio Tiago Teixeira de Abreu de Albuquerque Sacadura.

CLÁUSULA 4.A

Participações sociais

A sociedade poderá participar no capital social de sociedades com
objecto diferente do seu próprio objecto e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

CLÁUSULA 5.A

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, bem como a sua
divisão, entre os sócios não carece do consentimento prévio da
sociedade.

2 � A cessão de quotas a terceiros carece do consentimento pré-
vio da sociedade que terá preferência.

CLÁUSULA 6.A

Transmissão por morte

A quota do sócio falecido não se transmite aos seus sucessores,
ficando a sociedade obrigada a amortizá-la, adquiri-la ou fazê-la ad-
quirir por sócio ou por terceiro.

CLÁUSULA 7.A

Aquisição de quotas próprias e amortização de quotas

1 � A sociedade terá o direito de adquirir quotas próprias e de
amortizar quotas, nos termos previstos na lei, nos seus estatutos e,
ainda, nos casos seguintes:

a) Por acordo com os respectivos titulares;
b) Nos casos de ser requerida ou decretada a insolvência ou fa-

lência de um sócio, de penhora, arresto ou qualquer outra forma de
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apreensão judicial da quota, ou quando por qualquer outro motivo,
deva proceder-se à arrematação ou à adjudicação judicial de uma
quota.

2 � Salvo acordo ou norma legal ou contratual em contrário, a
contrapartida da amortização será a que resultar do balanço social
especialmente elaborado para o efeito.

3 � A contrapartida da amortização poderá ser paga em quatro
prestações trimestrais iguais.

CLÁUSULA 8.A

Gerência

1 � A gerência e a administração da sociedade ficam a cargo de
um gerente, o qual será eleito em assembleia geral que deliberará,
também, se o mesmo é ou não remunerado.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura do gerente.
3 � Compete à gerência:
a) O exercício da gestão corrente da sociedade;
b) Adquirir, alienar, onerar, arrendar, subarrendar ou tomar de

arrendamento ou subarrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira em quaisquer condições e
prazos relativamente a quaisquer móveis, veículos automóveis e
imóveis.

CLÁUSULA 9.A

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais serão convocadas nos termos da lei.
2 � O sócio impedido de comparecer na assembleia geral pode

fazer-se representar por outro sócio ou por uma pessoa estranha à
sociedade.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12851990

ROSA & CHARRUA � CAFÉ, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 158-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504850474; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 42/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rosa & Charrua � Café, Pas-
telaria, L.da, e vai ter a sua sede na Rua de Luís Manuel de Noronha,
4-A, loja, em Algés, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser trans-
ferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como podem ser criadas ou extintas, em territó-
rio nacional ou estrangeiro, agências, filiais, sucursais e delegações
ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de um café e pas-
telaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo de ambos os sócios, desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida, porém a
estranhos depende do consentimento da sociedade, que terá sempre
o direito de preferência, e em segundo lugar os sócios não edentes.

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.

7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a so-
ciedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o repre-
sentante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os
quais se farão representar na sociedade por um deles, enquanto a
quota se mostrar indivisa.

8.º

Por simples deliberação dos sócios, podem ser derrogadas as nor-
mas legais dispositivas.

São sócios: Jacinto Gregório Charrua e Rosa Maria Queimadelas
Simões Charrua.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 11344164

TENIDIL � COMÉRCIO MINI-MERCADO
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 362-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504898515; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 45/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma TENIDIL � Comércio Mini-Mer-
cado Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Rua da Cidade de
Brasília, 105, loja direita, São Marcos, freguesia de Agualva-Cacém,
concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho
de produtos alimentares, higiene, conforto, mini-mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma quota de igual valor pertencente à
sócia Maria Deonilde Henriqueta Ramos Ventura.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia única, desde já nomeada gerente, com ou sem remuneração, con-
forme ela decidir.

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

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12841102
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ARMIFERRO � ARMAÇÃO DE FERRO
PARA CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 363-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504818945; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 46/000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARMIFERRO � Armação de Fer-
ro para Construção Civil, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Almeida Garrett,
lote A, 3.º, frente, Cacém, freguesia de Agualva-Cacém, concelho
de Sintra.

2 � A sua sede pode ser transferida dentro do concelho ou para
outro limítrofe, por deliberação da gerência, bem como serem cria-
das delegações e filiais em qualquer outro ponto do País.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na armação de ferro para a construção
civil.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 050 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 525 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Narciso Benedito de Castro Teixeira e Vitalino Moreira Dias.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e representação da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo dos sócios, Narciso Benedito de Castro Teixeira e Vitalino
Moreira Dias, que desde já ficam designados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores
para a prática de actos certos e determinados.

4 � Os gerentes poderão delegar entre si competência para de-
terminado negócio ou espécie de negócio ao abrigo do artigo 261.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 6.º

É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade em
actos ou contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em fianças e abonações, sob pena de o infractor ficar pessoalmen-
te responsável e responder para com a sociedade pelos prejuízos que
lhe causar com tal prática.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente do consentimento da sociedade, tendo esta em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, o direito de
preferência.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio
quando:

a) For objecto de penhora, arresto ou qualquer outro procedi-
mento de que possa resultar a sua alienação ou oneração;

b) O titular da quota falecer, for declarado falido, interdito ou
inabilitado.

ARTIGO 9.º

A assembleia geral deliberará o destino a dar aos lucros da so-
ciedade, depois de retiradas as importâncias necessárias para o
fundo de reserva legal.

ARTIGO 10.º

As assembleia gerais, quando a lei não exigir outras formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos
sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12834718

DATASCOUT � TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 194-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504785419; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 42/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

Firma

A sociedade adopta a firma DATASCOUT � Tecnologias de In-
formação, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, edi-
fício Alvorada, 2.º, freguesia e concelho de Cascais.

2 � O conselho de administração da sociedade é competente para
deliberar a transferência da sede ou domicílio para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como para abrir ou encerrar, no território nacional ou no estrangeiro,
qualquer espécie de representação social, nomeadamente sucursais,
agências ou delegações.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade é a prestação de serviços, comercializa-
ção, importação, exportação e representação de tecnologias de in-
formação e comércio electrónico.

ARTIGO 4.º

Participações noutras sociedades

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades com
objecto social e natureza jurídica similar ou diferente do seu.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital e acções

1 � O capital social da sociedade é de 50 000 euros, represen-
tado por 10 000 acções no valor nominal de 5 euros cada uma.

2 � As acções são nominativas ou ao portador e podem ser re-
presentadas em títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.

3 � As acções nominativas são livremente convertíveis em ac-
ções ao portador mediante simples requerimento ao conselho de
administração.

4 � Poderão ser emitidas acções escriturais aplicando-se em re-
lação às mesmas o que se encontra previsto na lei.

5 � Os títulos definitivos ou provisórios, representativos das
acções, deverão conter a assinatura de dois administradores, os quais
poderão ser apostas por chancela ou meios mecânicos.

ARTIGO 6.º

Obrigações

A sociedade pode emitir obrigações nos termos das disposições
legais aplicáveis e nas modalidades permitidas por lei, em confor-
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midade com as condições que vierem a ser deliberadas pelo conse-
lho de administração, e podem ter qualquer modalidade de juros ou
reembolso que a lei permita.

ARTIGO 7.º

Aumentos de capital

Nos aumentos do capital social em dinheiro, os accionistas têm
direito de preferência na proporção das acções que possuírem, sal-
vo se a assembleia geral, de acordo com a lei, deliberar de modo
diferente.

ARTIGO 8.º

Aquisição de acções e obrigações próprias

A sociedade poderá adquirir acções ou obrigações próprias, nos
termos legais.

ARTIGO 9.º

Transmissão de acções

1 � A transmissão de acções entre accionistas é livre.
2 � Os accionistas terão o direito de preferência na transmissão

de acções nominativas a terceiros na proporção das acções detidas.
3 � Caso nenhum accionista pretenda exercer o direito de pre-

ferência mencionado no número anterior, a assembleia geral deli-
berará as condições em que a sociedade adquirirá acções próprias.

4 � A transmissão de acções nominativas a terceiros dependo do
consentimento da sociedade a dar em assembleia geral.

5 � Se qualquer titular de acções nominativas pretender trans-
mitir as suas acções a terceiros notificará por escrito de tal facto o
conselho de administração que deverá requerer no prazo de cinco
dias a contar da data em que a notificação for recebida, ao presi-
dente da mesa da assembleia geral a convocação de uma assembleia
geral para o efeito de a mesma dar ou recusar o consentimento.

6 � O consentimento referido no número anterior só será dado
se nenhum accionista exercer o seu direito de preferência e se a
sociedade não quiser ou não puder adquirir acções próprias.

7 � O regime de transmissão de acções previsto no presente ar-
tigo, não prejudica um eventual acordo parassocial que venha a ser
estabelecido pelos accionistas.

CAPÍTULO III

Administração da sociedade

ARTIGO 10.º

 Administradores

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração
composto por um número ímpar de membros no máximo de sete,
exercendo as suas funções por um período de quatro anos, poden-
do adoptar o regime do administrador único.

2 � Os administradores poderão ser reeleitos uma ou mais vezes.
3 � A assembleia geral elege o presidente e poderá designar um

administrador-delegado.
4 � Os administradores podem fazer-se representar por outros

administradores, nos termos da lei, sendo permitido o voto escrito.
Contudo, nas reuniões do conselho, cada administrador só pode

representar outro administrador.
5 � O conselho de administração não necessita de reunir men-

salmente.

ARTIGO 11.º

Impedimentos

A substituição temporária de um administrador por força de im-
pedimento será realizada nos termos do artigo 393.º, n.º 4, do Có-
digo das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 12.º

Competência

1 � Para conduzir os negócios da sociedade o conselho de ad-
ministração terá todos os poderes de administração que por lei ou
pelos presentes estatutos não incumbam a outro órgão.

2 � Todas as deliberações do conselho de administração têm que
ser tomadas por maioria dos seus membros.

3 � Os administradores permanecerão em exercício para além do
período para que forem eleitos enquanto não estiverem designados
os respectivos substitutos.

ARTIGO 13.º

Forma de obrigar

A sociedade obriga-se pela seguinte forma:
a) Pela assinatura de um administrador e de um procurador, se

for adoptado o regime de administrador único;
b) Pela assinatura conjunta de dois administradores;
c) Pela assinatura conjunta de um administrador e de um procu-

rador mandatado pelo conselho de administração para a prática
desse acto ou categoria de actos;

d) Pela assinatura de um administrador ou de um ou mais
procuradores quando mandatados pelo conselho de administração
para a prática desse acto ou categoria de actos.

ARTIGO 14.º

 Caução

Os administradores prestarão a caução que lhes for fixada em as-
sembleia geral, excepto se disso forem dispensados.

ARTIGO 15.º

Remuneração

A remuneração dos administradores será fixada pela assembleia
geral.

CAPÍTULO IV

Prestações acessórias

ARTIGO 16.º

 Prestações acessórias

A sociedade poderá pedir aos seus accionistas detentores de ac-
ções nominativas prestações acessórias em dinheiro, onerosas ou
não, conforme for estipulado em assembleia geral, até ao montante
limite de 1 000 000 de euros.

CAPÍTULO V

Fiscalização

ARTIGO 17.º

Fiscal único

A fiscalização da sociedade competirá a um fiscal único e a um
suplente, ou a um conselho fiscal composto por três membros efec-
tivos e um suplente, de acordo com os requisitos legais para o efeito,
conforme for deliberado em assembleia geral, eleitos por um perí-
odo de quatro anos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

CAPÍTULO VI

Assembleia geral

ARTIGO 18.º

 Mesa

A assembleia geral legalmente convocada representa a totalida-
de dos accionistas e será dirigida por uma mesa composta de um
presidente e um secretário, eleitos por um mandato de quatro anos
podendo haver reeleição por uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

Composição, funcionamento e quórum

1 � A assembleia geral é composta pelos accionistas detentores
de, pelo menos, 50 acções cada, devendo os mesmos fazer a prova
da sua qualidade de accionista até cinco dias antes da data marcada
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para a reunião, mediante apresentação de documento comprovativo
de depósito das acções na própria sociedade ou em instituições fi-
nanceiras.

2 � A cada 50 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas sem direito de voto não podem assistir às as-

sembleias gerais, sem prejuízo do direito de se agruparem e faze-
rem representar para o efeito.

4 � Os accionistas poderão, quer pessoalmente, quer através do
seu representante legal, fazer-se representar por qualquer pessoa nos
termos da lei, por meio de procuração, simples carta, telegrama ou
telefax, dirigida ao presidente da mesa, que verificará a autentici-
dade do documento.

5 � As deliberações da assembleia geral são tomadas por maio-
ria simples com as seguintes excepções a deliberar por maioria qua-
lificada de dois terços:

Alteração de estatutos;
Aumentos de capital social;
Fusão, cisão ou outras transformações da sociedade;
Dissolução da sociedade.
6 � Em primeira convocação, a assembleia geral só poderá reu-

nir e deliberar se estiverem presentes ou devidamente representados
accionistas que detenham, pelo menos, acções correspondentes a
60% do capital social. Em segunda convocação, a assembleia ge-
ral poderá reunir e deliberar seja qual for o número de accionistas
presentes ou representados e o capital por eles representado.

CAPÍTULO VII

Liquidação

ARTIGO 20.º

 Liquidatários

Salvo deliberação em contrário, serão liquidatários os adminis-
tradores em exercício.

CAPÍTULO VIII

Disposições finais

ARTIGO 21.º

 Balanços

Os balanços fechar-se-ão a 31 de Dezembro de cada ano.

ARTIGO 22.º

 Aplicação de resultados

1 � Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de
deduzida a percentagem que a lei fixar para a constituição ou rein-
tegração da reserva legal, terão a aplicação que assembleia geral li-
vremente determinar por maioria simples dos votos expressos.

2 � No decurso do exercício podem ser feitos aos accionistas
adiantamentos sobre lucros, observadas que sejam as regras para o
efeito estipuladas na lei geral.

ARTIGO 23.º

Início de actividade

A sociedade assumirá todas as responsabilidades emergentes de
factos praticados pelo conselho de administração, no âmbito da sua
competência, antes da outorga da escritura e da sociedade estar re-
gistada.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868124

H3M � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 352-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504890107; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 41/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma H3M � Publicidade, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Moinho, 20-A, 2.º,
esquerdo, no Algueirão, freguesia de Algueirão-Mem Martins, con-
celho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em publicidade e comercializa-
ção de brindes.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do
valor nominal de 3250 euros titulada em nome do sócio Hugo Mi-
guel Martins Madeira e uma do valor nominal de 1750 euros titu-
lada em nome da sócia Cristina Maria Pinto Lopes.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Hugo Miguel Mar-
tins Madeira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868132

MINI-MERCADO O PARQUE DOURADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 351-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504874918; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 40/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mini-Mercado O Parque Dou-
rado, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Alameda do Relógio, lote
97, 1.º, B, Fitares, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de bens ali-
mentares, exploração de mini-mercado.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros cada uma e uma de cada sócio.
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ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é necessária a intervenção de dois
gerentes.

3 � Ficam desde já nomeadas gerentes, as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

São sócias: Sandra Cristina Amaral da Silva Casimiro Modesto
e Anabela Matos Modesto Martins.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868159

MACIMOC � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 193-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504858726; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 39/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MACIMOC � Promoção Imo-
biliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Ilha de Santa Ma-
ria, lote 53, freguesia de Carcavelos, concelho de Cascais.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem 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 promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 15 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas,
uma do valor nominal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Joa-
quim José da Fonseca Machado, uma do valor nominal de
2000 euros, pertencente à sócia Maria Isabel Branco Guedes de
Magalhães Machado e três de igual valor nominal de 1000 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria Mafalda Ma-
galhães da Fonseca Machado, Ana Leonor Magalhães da Fonseca
Machado e Luís Pedro Magalhães da Fonseca Machado.

2 � Aos sócios de maior idade poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante global do décuplo do ca-
pital social mediante deliberação unânime dos sócios.

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

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, 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 nomeado gerente o sócio Joaquim José da Fon-
seca Machado.

ARTIGO 5.º

 A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868175

TERRASTOC � CONSULTORIA EM SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 150-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504777521; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 38/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TERRASTOC � Consultoria
em Sistemas de Informação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Angelique Barata,
8, 1.º, direito, freguesia de Paço d�Arcos, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem 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 consultoria em sistemas de
informação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 3000 euros, pertencente ao sócio Paulo Jorge
Redes Palma Ramos e outra do valor nominal de 2000 euros, per-
tencente à sócia Ana Cláudia Ribeiro Avelino Palma Ramos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Jorge Redes
Palma Ramos.

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868167

SOLANGE RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 350-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504835050; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 31/000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Solange Ramos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo de Falcão Rodrigues,
7-B, loja, lugar e freguesia de Belas, do concelho de Sintra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada 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 prestação de serviços de medici-
na e medicina dentária.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma
do valor nominal de 880 000$, pertencente à sócia Solange Bezerra
Ramos, e uma do valor nominal de 220 000$, pertencente ao sócio
Hugo Elifas Ramos de Moura.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global igual a 10 vezes o capital social
inicial.

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

ARTIGO 4.º

 1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete à sócia, Solange
Bezerra Ramos, desde já nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868183

REPRESENTAÇÕES INTERCONTINENTAIS
FERNANDO CATADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1874-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500791597; inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 8-9/000313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5000 euros, tendo sido altera-
dos os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a firma Representações Intercon-
tinentais Fernando Catado, L.da, e tem a sua sede na Estrada da
Alapraia, 249, freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na actividade de decoração de interio-
res, comercialização, importação, exportação e representação de
tecidos e artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de quatro quotas iguais de 1250 euros cada, titula-
das uma por cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

Gerentes designados: José Martins dos Reis e Maria da Nativi-
dade Gaspar de Jesus Reis.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810665

LIGAÇÕES II � SOCIEDADE DE ALUGUER
DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 155-
-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/990204.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ligações II � Sociedade de
Aluguer de Equipamentos Audiovisuais, L.da, e tem a sua sede na
Avenida do Forte, 4, fracção B, freguesia de Carnaxide, concelho
de Oeiras.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade poderá deslocar a
sua sede para qualquer outro local, dentro do mesmo concelho ou
concelho limítrofe, bem como proceder à abertura ou encerramen-
to de filiais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no aluguer de equipamentos audiovi-
suais, e prestação de serviços técnicos audiovisuais.

ARTIGO 3.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 2 000 000$, e corres-
ponde à soma das seguintes quotas: uma de 500 000$, pertencente ao
sócio Leonardo de Melo Falcão Trigoso, uma outra de 500 000$, per-
tencente ao sócio Joaquim Manuel Almeida Ribeiro, e uma de
1 000 000$ pertencente ao sócio João Guilherme Galveias Rodrigues
Deakin Hampton.

ARTIGO 4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, desde que não seja efec-
tuada entre sócios, carece sempre do prévio consentimento social.

2 � Sempre que a cessão de quotas se faça entre sócios, a to-
dos é reconhecido o direito de preferência à sua aquisição na pro-
porção da quota já detida.

3 � Em caso de cessão a estranhos, a sociedade, em primeiro
lugar, e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de pre-
ferência na sua aquisição.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades,
seja qual for a sua natureza ou tipo, mesmo que com objecto soci-
al diferente do seu.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios
Leonardo de Melo Falcão Trigoso, Joaquim Manuel de Almeida
Ribeiro e João Guilherme Galveias Rodrigues Deakin Hampton,
desde já nomeados gerentes.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 98 � 27 de Abril de 20009126-(70)

2 � A sociedade vincula-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura de dois gerentes, ou com a assinatura de um ge-
rente e um procurador, no âmbito dos poderes que a este lhe forem
atribuídos.

3 � Fica expressamente vedado aos sócios, por si ou por socie-
dades por si participadas, exercer actividade concorrente ou exer-
citar objecto social idêntico ao desta sociedade, salvo com a apro-
vação dos sócios.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assem-
bleias gerais serão convocadas com 15 dias de antecedência, atra-
vés de cartas registadas, ou pela simples assinatura do aviso
convocatório.

ARTIGO 8.º

No caso de morte de qualquer sócio, a sociedade continuará com
os herdeiros do falecido, devendo estes nomear um de entre eles que
a todos represente na sociedade, enquanto a respectiva quota se
mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei, ou me-
diante deliberação tomada em assembleia geral, observados que
sejam os condicionalismos legais aplicáveis.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 08146462

LGL-FERREIRA � COMERCIALIZAÇÃO
POR CORRESPONDÊNCIA DE PRODUTOS DIVERSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 384-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 48/000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LGL-Ferreira � Comercializa-
ção por Correspondência de Produtos Diversos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Rainha Santa Isa-
bel, 38, 2.º, esquerdo, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.

3 �Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser des-
locada 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

O objecto da sociedade consiste em importação, exportação, re-
presentação e comercialização por correspondência de produtos di-
versos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: duas do
valor nominal de 2000 euros cada, pertencentes uma a cada um dos
sócios Maria Olinda Pereira Palma Ferreira e Luís Paulo Palma
Ferreira e uma do valor nominal de 1000 euros, pertencente ao sócio
Gonçalo Filipe Pereira Palma Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria
Olinda Pereira Palma Ferreira, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810703

TRANSPORTES AMORIM PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 354-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504671901; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 3/000308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Amorim Pinto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Gonçalves Zarco, lote
78, rés-do-chão, direito, freguesia de Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem 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 rodoviário de mer-
cadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
do valor nominal de 25 000 euros cada uma, e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para vincular a sociedade é suficiente a intervenção do gerente
José Cerqueira de Amorim Pinto, com capacidade profissional.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

São sócios: José Cerqueira de Amorim Pinto e Rosa Maria Gon-
çalves Pinto.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868086

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

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 353-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504879278; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/000308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta de António Luís
Pardal Júnior, 1, loja B, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.
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3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

É sócia: Maria Luísa Sequeira Condeça Sorreluz.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868094

AUTO TÁXIS REINALDO, DEOLINDA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 151-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504811916; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000308.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxis Reinaldo, Deolin-
da & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Rocha, Beco Vi-
torino, 3, rés-do-chão, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oei-
ras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em
táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: duas iguais,
do valor nominal de 400 964$ cada uma e uma de cada um dos só-
cios Reinaldo Farinha e Maria Deolinda Filipe Venâncio Farinha e
uma do valor nominal de 200 482$ pertencente ao sócio Eusébio
Venâncio Farinha.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios, Reinaldo Fa-
rinha e Maria Deolinda Filipe Venâncio Farinha.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12868108

IRMÃOS RESINA ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 343-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504784277; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 82/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Irmãos Resina Antunes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Principal, 115, Dona
Maria, freguesia de Almargem do Bispo, do concelho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada 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

O objecto da sociedade consiste na actividade de agro-pecuária,
criação, comércio e treino de cavalos, ensino, promoção de concur-
sos, provas e desfiles equestres; organização de eventos festivos e
restauração; importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$ cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde
já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

É expressamente proibido aos gerentes, ou aos mandatários da
sociedade, obrigar esta em actos ou contratos estranhos à sociedade,
designadamente, em fianças e abonações, sob pena de o infractor
ficar pessoalmente responsável, respondendo para com a sociedade
pelos prejuízos que lhe cause tal prática.

São sócios: Alberto Emanuel Resina Antunes da Silva e José Ma-
nuel Resina Antunes da Silva.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12826723

PELICAS ASSOCIADOS � TÉCNICOS OFICIAIS
DE CONTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 333-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504838237; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 40/000301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pelicas Associados � Técni-
cos Oficiais de Contas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, lote
209, rés-do-chão, C, loja esquerda, freguesia de Massamá, conce-
lho de Sintra.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 planificação, organização e
coordenação da execução da contabilidade das entidades sujeitas aos
impostos sobre o rendimento que possuam ou devam possuir con-
tabilidade regularmente organizada, segundo os planos de contas
oficialmente aplicáveis e assumpção da responsabilidade pela regu-
laridade contabilística e fiscal; consultadoria, auditorias e peritagens
contabilísticas e fiscais.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de seis quotas iguais, do
valor nominal de 1000 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

São sócios: Silvestre José Pelica; Francisco Manuel de Melo
Pelica; Jacinta de Jesus de Melo Fialho Pelica dos Santos; Marga-
rida da Assunção Fialho de Melo Pelica Flores; Carlos Manuel da
Costa Gonçalves e José Francisco de Melo Pelica.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12826715

BARBIS � EXPLORAÇÕES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4402-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502143860; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000315.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma BARBIS � Exploração Hote-
leira, L.da, e tem sede na Rua do Dr. António Dias Pinheiro, 22, na
vila, freguesia e concelho de Cascais.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810746

GARAGENS PLÁTANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4401-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502143983; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000315.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Garagens Plátano, L.da, e tem a sua
sede na Rua do Dr. António Dias Pinheiro, 22, na vila, freguesia e
concelho de Cascais.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810754

AA+ U CIDADELA � ESTUDOS E PROJECTOS ATELIER
DE ARQUITECTURA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 222-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504912127; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 27/000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação AA+ U Cidadela � Es-
tudos e Projectos Atelier de Arquitectura e Urbanismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Dias
Pinheiro, 22, freguesia e concelho de Cascais.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços consisten-
tes na elaboração de estudos e projectos multidisciplinares, desig-
nadamente no ordenamento do território, urbanismo, arquitectura,
planeamento físico, planeamento paisagístico, engenharia nas diver-
sas especialidades, design, arquitectura de interiores, decoração,
gestão, consultoria, promoção imobiliária e em geral a prática de
quaisquer outras actividades afins e complementares e actividades
artísticas e desenho.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais
de 2500 euros uma de cada sócio, Manuel Rosa Gomes e João
Pedro Quaresma Pereira.

2 � Mediante deliberação unânime, tomada em assembleia ge-
ral, a sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao limite global de 50 000 euros.

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

ARTIGO 4.º

1 � Nos aumentos de capital social a realizar em dinheiro, os
sócios gozam do direito de preferência na proporção do valor no-
minal das quotas de que forem titulares na data da respectiva deli-
beração.

2 � A assembleia geral que delibera o aumento de capital so-
cial, fixará o prazo dentro do qual as quotas correspondentes ao au-
mento do capital social deverão ser realizadas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência será composta por dois gerentes e deverá ser
exercida pelos sócios ou por outros que para tal venham a ser de-
signados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade são necessárias as assinaturas de
dois gerentes.

3 � Os gerentes poderão exercer a gerência com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

4 � Os poderes dos gerentes não compreendem a prestação de
garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se
houver justificado interesse da sociedade.

5 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores da
mesma para a prática de determinados actos ou categoria de actos,
atribuindo tais poderes através de procuração.

ARTIGO 6.º

1 � A divisão e cessão total ou parcial de quotas entre sócios é
livremente permitida.

2 � Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo, neste caso, conferido o direi-
to 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 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

ção em juízo, falência ou insolvência;
c) Quando o sócio praticar actos que violem o pacto social ou

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

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas, destinadas a serem alienadas a um ou alguns dos sócios ou
terceiros;

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

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

ARTIGO 9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta regista-
da, com aviso de recepção, dirigida aos sócios, com, pelo menos,

15 dias de antecedência, salvo quando a lei impuser outra forma de
convocação.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral, pode
fazer-se representar mediante a nomeação de representante, o qual
será portador de carta conferindo os respectivos poderes.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados os sócios representativos do capital social, e decidindo
estes nesse sentido, poderá a assembleia geral funcionar e delibe-
rar validamente, sem quaisquer restrições.

4 � As deliberações tomadas em assembleia geral deverão ser
tomadas por maioria de votos presentes ou representados, salvo se
for por lei exigida maioria qualificada.

ARTIGO 10.º

É da exclusiva competência da assembleia geral extraordinária
que for convocada para deliberar sobre a dissolução da sociedade
nomear os liquidatários e demais procedimentos a adoptar nos ter-
mos da legislação em vigor.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810762

CONSTRUÇÕES ABREU & CAMPANÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 223-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504869248; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 29/000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Abreu & Campaná-
rio, L.da, tem a sua sede na Rua os Ulmeiros, lote 16, rés-do-chão,
B, freguesia e concelho de Cascais.

2.º

O seu objecto social é o de construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim
e administração de propriedades.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, distribuído por duas quotas, uma de 6000 euros do
sócio José Teodoro Abreu e outra de 4000 euros da sócia Concei-
ção de Abreu Campanário.

4.º

Todos os sócios são gerentes, com dispensa de caução e com ou
sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, activa e passivamente, é necessária e suficiente a assinatura
do gerente José Teodoro de Abreu.

5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, quando a mesma
tenha sido objecto de penhora, arresto ou outra providência cautelar.

6.º

Nos casos de morte ou interdição de qualquer dos sócios,
continuará a sociedade com os herdeiros do falecido ou com o re-
presentante do interdito, escolhendo aqueles, de entre si, um que a
todos representará enquanto a quota se mantiver indivisa.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de carta regis-
tada, com a antecedência de 15 dias, pelo menos, desde que a lei
não exija outras formalidades.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12856649
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ONDATUR � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4073-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501998802; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
000315.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a denominação de ONDATUR � Projectos
e Construções, L.da, tem a sua sede na Rua do Dr. António Dias
Pinheiro, 22, em Cascais, freguesia e concelho de Cascais, e a sua
duração é por tempo indeterminado, contando-se o seu início a
partir de 1 de Julho de 1988.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810770

POLIBLOCO � INDÚSTRIA DE MÁRMORES
E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2568-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501344063; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 36/000315.

Certifico que foi alterado totalmente o contrato social, com re-
forço do capital de 4 000 000$ para 10 000 000$, o qual passa a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma POLIBLOCO � Indústria de
Mármores e Granitos, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Quatro
Moinhos, 177, Malveira da Serra, freguesia de Alcabideche, con-
celho de Cascais.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e bem assim criar sucursais, agências, delegações ou quaisquer
outras formas de representação, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na extracção e transformação de rocha
mineral e ornamental, desaterros e aterros; comercialização, impor-
tação e exportação de rocha mineral e ornamental e de equipamen-
tos de extracção de rocha mineral e ornamental.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá adquirir participações noutras sociedades e
associar-se em agrupamentos complementares de empresas, mesmo
com objecto diferente do seu.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
2 500 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios, José Policarpo
Duarte, Maria Luísa Rodrigues Gonçalves Duarte, Paulo Luís Gon-
çalves Duarte e Gonçalo José Gonçalves Duarte.

ARTIGO 5.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, mas os
sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, nos termos e condi-
ções que forem fixados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre; porém, quando feita
a estranhos, depende do consentimento da sociedade, gozando os
sócios não cedentes do direito de preferência nessa aquisição.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência e administração da sociedade pertencem aos só-
cios José Policarpo Duarte e Maria Luísa Rodrigues Gonçalves Du-
arte, já nomeados gerentes, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810789

L. P. SAMPAIO & ASSOCIADOS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 341-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504783424; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 70/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma L. P. Sampaio & Associados � Con-
sultores, L.da

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 35-B, con-
celho de Sintra.

2 � A gerência poderá mudar a sede da sociedade para qualquer
outro local, dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítro-
fes, bem como criar sucursais, agências ou outras formas de repre-
sentação social.

3.º

A sociedade tem por objecto a consultoria e gestão integrada,
assessorias, auditorias e estudos económicos.

4.º

A sociedade pode livremente, adquirir participações em socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e ainda, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
982 362$ do sócio Luís Pereira Sampaio, e uma de 20 048$, da
sócia Maria Emília Torres Aires Pereira.

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, quando
a sociedade não quiser ou puder exercer esse direito, têm também
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 ad-

ministrativo;
d) Alienação por qualquer sócio da referida quota com infracção

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 exer-
cido o direito de preferência nos termos do artigo anterior.

8.º

Aos lucros anualmente apurados, depois de retirada a percenta-
gem referente à reserva legal, será dado o destino que a assembleia
geral, por maioria simples, deliberar.
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9.º

A gerência e administração da sociedade incumbem ao sócio Luís
Pereira Sampaio, que desde já fica designado gerente, com ou sem
remuneração, conforme foi deliberado em assembleia geral.

10.º

1 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente Luís Pereira de Sampaio, mesmo nos
actos de alienação, aquisição e oneração de bens móveis e imóveis,
e veículos automóveis e locação de estabelecimentos.

2 � É proibido aos gerentes obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações e em todos os outros documentos alheios
aos negócios sociais, respondendo individualmente pelas obrigações
que forem assumidas.

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 passivo
adjudicado ao sócio que melhor proposta fizer.

12.º

Mediante deliberação da assembleia geral, aprovada por unani-
midade dos votos representativos do capital social, poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares de capital até ao mon-
tante global de 5 000 000$.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manu-
el dos Remédios Marques. 12840327

MEIRELES & REBELO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 342-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504909541; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 71/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Meireles & Rebelo � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede na Rua de José Brandão de Almeida,
37, rés-do-chão, esquerdo, no Casal de Ouressa, em Mem Martins,
freguesia de Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação, no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, urbanizações,
empreitadas, obras públicas, compra e venda e arrendamento de
imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

A sociedade tem o capital social integralmente realizado em di-
nheiro, de 5000 euros, correspondente à soma de duas quotas de
2500 euros cada, uma de cada um dos sócios, Heitor Franco Rebe-
lo e Gina Maria Meireles Lopes.

4.º

1 � A gerência e representação da sociedade, dispensadas de
caução e com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, pertence ao sócio Heitor Franco Rebelo, e ao não
sócio José Fernandes Almeida, casado e residente na Rua de José
Brandão de Almeida, 37, rés-do-chão, esquerdo, no Casal de
Ouressa, em Mem Martins, Sintra, que desde já ficam nomeados
gerentes.

2 � A sociedade vincula-se com as assinaturas conjuntas de dois
gerentes.

5.º

1 � Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos de
que esta carecer nos e condições previamente aprovados em assem-
bleia geral.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
ao triplo do valor da quota de cada sócio.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 10807829

C. V. I.�PORTUGAL � PRODUÇÃO
DE AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 146-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504667025; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 78/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. V. I. - Portugal � Produção
de Audiovisuais, L.da, tem a sua sede na Estrada de Paço de Ar-
cos, 26, freguesia de Paço de Arcos, concelho de Oeiras.

2 � A sociedade, se o julgar conveniente, poderá abrir ou en-
cerrar agências, filiais ou quaisquer outras formas de representação
em qualquer localidade do território português, através de delibe-
ração da sua assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção, comercialização
e distribuição de programas de televisão e de outros audiovisuais e
a aquisição e exploração de direitos inerentes a esses e outros pro-
gramas e produção de eventos com componente artística.

2 � Para a realização do seu objecto a sociedade pode efectuar
todas as operações de natureza financeira, industrial e comercial
necessárias, bem como participar noutras sociedades, quer existen-
tes, quer a constituir.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado, é de
20 000 000$, dividido em duas quotas iguais, de 10 000 000$ cada
uma, uma pertencente à sócia CVI � Media Group B. V. e a ou-
tra pertencente à sócia Estúdios Valentim de Carvalho � Grava-
ções e Audiovisuais, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios;
a cessão de quotas, total ou parcial, a terceiros dependerá do pré-
vio consentimento da sociedade.

2 � A sociedade tem direito de preferência na cessão de quais-
quer quotas ou parte das mesmas a terceiros.

3 � Se a sociedade não exercer o seu direito de preferência o
mesmo devolver-se-á aos sócios.

4 � O sócio que pretenda ceder ou alienar por qualquer forma,
total ou parcialmente, a sua quota a terceiros, deve informar desse
facto a sociedade e cada um dos outros sócios, por meio de carta
registada com aviso de recepção, a qual deverá detalhar, com pre-
cisão, todos os termos e condições da transmissão e a identificação
do terceiro, ou terceiros, interessados.

5 � A sociedade deverá deliberar, no prazo máximo de 60 dias,
após a recepção da carta acima referida no n.º 4, se:

a) Autoriza ou não a cessão proposta;
b) Exerce ou não o seu direito de preferência.
6 � Se a sociedade deliberar a cessão e não exercer o seu direi-

to de preferência, os sócios terão 15 dias após essa deliberação para
declararem, por meio de carta registada com aviso de recepção di-
rigida ao sócio alienante, se pretendem ou não exercer o seu direi-
to de preferência.

7 � Se mais do que um sócio declarar pretender exercer o seu
direito de preferência, a quota a alienar será dividida e transferida
para esses sócios, na proporção das respectivas quotas.

8 � É nula e de nenhum efeito a cessão ou alienação de quotas,
feitas sem estrita observância do disposto neste artigo.
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ARTIGO 5.º

Por deliberação unânime dos sócios, tomada em assembleia ge-
ral, poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital na proporção das respectivas quotas e até ao montante de
20 000 000$.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Se o titular da quota se apresentar à falência ou for requerida
a falência do mesmo;

b) Se o titular da quota for declarado insolvente ou interdito;
c) Se a quota for penhorada ou arrestada ou oferecida em penhor;
d) Se falecer ou se extinguir um dos sócios excepto se, por deli-

beração unânime da assembleia geral, for resolvido admitir os seus
herdeiros ou sucessores como sócios.

2 � Para os efeitos deste artigo o valor da quota será o que re-
sultar de balanço especial referido à data da deliberação de amorti-
zação, o qual será elaborado por auditor ou auditores designados
para o efeito pela mesma assembleia geral que deliberar a amorti-
zação.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo ou fora dele, incumbirá a um ou mais gerentes, designados e
livremente destituíveis por deliberação unânime da assembleia geral.

2 � A remuneração dos gerentes será fixada por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade obrigada-se:
a) Pela assinatura de um ou de dois gerentes, conforme estejam

designados um ou mais gerentes;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários ou procuradores,

nos termos e limites dos respectivos mandatos ou procurações.
2 � A sociedade não pode ser obrigada em fianças, abonações,

letras de favor ou em actos ou documentos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 9.º

1 � A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez por ano e
até 31 de Março, para apreciar, aprovar ou modificar o relatório de
gestão e as contas e o balanço do exercício do ano civil anterior,
submetidos pela gerência e para deliberar sobre qualquer outra ma-
téria que conste da respectiva convocatória.

2 � A assembleia geral poderá reunir extraordinariamente sem-
pre que qualquer gerente, por sua própria iniciativa ou a requeri-
mento de qualquer dos sócios, a convoquem.

3 � A menos que a lei disponha de forma diversa, as assembleias
gerais serão convocadas através de carta registada, enviada aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

4 � Será dispensada a convocatória, se todos os sócios compa-
recerem ou se fizerem representar na assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios, nas assembleias gerais, poderão ser representa-
dos ou por outros sócios, caso em que os poderes respectivos po-
dem ser conferidos por carta assinada pelo sócio e dirigida à so-
ciedade, ou por terceiros não sócios, neste último caso mediante
procuração bastante.

2 � Os sócios que sejam pessoas colectivas deverão arquivar na
sede social os instrumentos de representação adequados relativos aos
seus representantes nas assembleias gerais, os quais poderão con-
sistir em simples carta, desde que devidamente assinada e autenti-
cada com o carimbo ou selo social.

ARTIGO 11.º

1 � Dependerão da deliberação unânime de todos os sócios, to-
mada em assembleia geral:

a) Aprovação dos orçamentos, balanços e demais contas anuais;
b) Alteração do contrato de sociedade;
c) Aprovação de qualquer contrato, obrigação ou despesa não in-

cluídos no orçamento anual;
d) Aumento ou redução do capital social;
e) Chamada ou reembolso de prestações suplementares de capital;
f) Eleição ou destituição de gerentes;
g) Celebração pela sociedade de quaisquer contratos de assistên-

cia técnica ou de concessão de uso de licenças, patentes ou marcas
registadas;

h) A dissolução e liquidação da sociedade, excepto nos casos de
dissolução e liquidação por força da lei ou de disposição inserida
neste contrato.

2 � Se não for possível obter a deliberação unânime dos sócios
quanto a qualquer dos pontos acima referidos, no prazo de 75 dias
após a data da assembleia geral que tenha por ordem de trabalhos
qualquer deles, será convocada imediatamente uma segunda assem-
bleia geral com a mesma ordem de trabalhos e se essa deliberação
unânime não for obtida nessa nova assembleia geral, qualquer só-
cio terá o direito de requerer a dissolução da sociedade, que entrará
em liquidação, sendo liquidatários todos os sócios.

ARTIGO 12.º

Os livros e registos sociais serão mantidos em ordem e actuali-
zados; os sócios terão acesso aos mesmos para exame, em qualquer
altura, quer directamente quer através de peritos por si nomeados.

ARTIGO 13.º

 Os resultados, depois de deduzida a percentagem para o fundo
de reserva legal, serão distribuídos de acordo com deliberação unâ-
nime da assembleia geral, não sendo obrigatória a distribuição de
qualquer mínimo.

ARTIGO 14.º

Ficam desde já nomeados gerentes Michael Pilsworth, casado, re-
sidente em Bramley Road, 13, Londres, Reino Unido; Harry Jacob
de Winter, casado, residente em Farphatikade, 11, Amsterdão, Ho-
landa; Pedro Valentim de Carvalho Jacome de Vasconcelos, casa-
do, residente na Rua de Alcolena, 25, Lisboa, e Manuel António
de Sena Rosa Falcão, casado, residente na Rua do Patrocínio, 67,
2.º, A, em Lisboa.

ARTIGO 15.º

1 � Todas as despesas com a constituição da sociedade, desig-
nadamente as desta escritura e registos são da responsabilidade da
sociedade, ficando qualquer gerente desde já autorizado a levantar
de imediato a totalidade do capital social depositado, quer para fazer
face àquelas despesas, quer para aquisição, ou locação e pagamen-
to de bens, serviços e instalações necessários ao exercício da acti-
vidade e laboração da sociedade.

2 � Fica, também a gerência, desde já autorizada, a realizar,
mesmo antes do registo definitivo da sociedade, todos os actos ne-
cessários à prossecução do objecto social, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência nesse período, logo que de-
finitivamente matriculada.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840335

CAPAS � CENTRO DE APOIO À SAÚDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 332-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504758551; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/000301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Capas � Centro de Apoio à Saúde, L.da,
vai ter a sua sede na Avenida de Lisboa, 85, 1.º, esquerdo, Casal
de Cambra, Sintra.

§ único. Por simples decisão da gerência, a sede poderá ser des-
locada para qualquer outra zona do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas de representação em qualquer ponto do País
ou estrangeiro.

2.º

Tem por objecto a prestação de cuidados de saúde, exames com-
plementares de diagnóstico, importação e comercialização de ma-
terial cirúrgico, acessórios e afins, produtos de consumo na área da
saúde e reabilitação.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já entra-
do na caixa social, é de 5000 euros, equivalente a 1 002 410$, di-
vidido em duas quotas, uma no valor de 3750 euros, pertencente ao
sócio Fernando da Silva Pires e outra de 1250 euros, pertencente à
sócia Maria Isabel Leal da Silva.

4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme o que for deliberado em assembleia geral, fica a cargo da
sócia Maria Isabel Leal da Silva, que desde já é nomeada gerente.

5.º

A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.

6.º

A cessão onerosa de quotas, no todo ou em parte, feita a estra-
nhos, fica dependente do consentimento da sociedade, gozando os
sócios, individualmente considerados, do direito de preferência, nas
aludidas cessões.

7.º

É proibido aos sócios obrigar a sociedade, em actos ou contra-
tos estranhos ao seu objecto social, designadamente letras de favor,
fianças, abonações e outros semelhantes.

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção,
dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12845892

MARIA ODETE & FILHOS � ACTIVIDADES ESCOLARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 177-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504810456; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 19/000301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Maria Odete & Fi-
lhos � Actividades Escolares, L.da, e tem a sua sede na Avenida
de Gonçalves Zarco, 420, freguesia de Sassoeiros, concelho de
Cascais.

§ único. Por simples deliberação de gerência pode a sede social
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: serviços de creche, jardim infan-
til, ensino básico (1.º ciclo) e organização de tempos livres.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 10 000 euros, correspondente a 2 004 820$, dividido
em cinco quotas, uma de 5000 euros pertencente a Maria Odete
Soares Morgado, e as restantes divididas em quotas iguais de
1250 euros, pertencentes aos sócios Nuno Miguel Morgado Moreira,
Sandra Isabel Soares Morgado Moreira, Pedro Nuno Morgado Mo-
reira e Miguel Ângelo Morgado Moreira.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 10 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios

Maria Odete Soares Morgado e Nuno Miguel Morgado Moreira, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um dos gerentes.
§ único. É vedada aos gerentes a prática de qualqueres actos

alheios aos interesses sociais, tais como fianças, abonações, letras
de favor ou outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial das quotas é livre entre os sócios, a
cessão a estranhos depende sempre do consentimento da sociedade
à qual fica reservado em primeiro lugar e seguidamente para os
demais sócios, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A cessão poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos seguin-
tes casos:

a) Em caso de penhora, arresto ou apreensão judicial;
b) Se ao seu titular forem imputados gravemente violações das

suas obrigações para com a sociedade ou nocivos dos interesses so-
ciais;

c) Se a quota for cedida em contravenção do disposto no ar-
tigo 5.º

ARTIGO 7.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido ou com o representante
legal do interdito, devendo os herdeiros ser representados por um
só designado de entre eles.

ARTIGO 8.º

Os lucros anualmente apurados, após aplicação das taxas legal-
mente fixadas para a reserva legal, terão o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva outras forma-
lidades serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos
sócios, pelo menos, com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

 No caso de dissolução da sociedade, todos os sócios serão li-
quidatários, os quais entre si procederão a partilha e liquidação dos
bens sociais conforme comum acordo. Na falta de acordo, serão os
referidos bens entregues aos sócios que melhor preço e condições
de pagamento oferecerem.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840092

TERRAS DE MURCHES � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 178-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504308610; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 31/000301.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

Estatutos sociais

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Terras de Murches �
Empreendimentos Imobiliários, S. A., é uma sociedade anónima e
reger-se-á pelos presentes estatutos e pela legislação aplicável.
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ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de D. Nuno Álva-
res Pereira, 11, Estoril, concelho de Cascais.

2 � A sociedade, por simples deliberação da sua administração,
poderá nos termos da lei, mudar a sua sede, criar, transferir ou en-
cerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de re-
presentação em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-
-se a sua existência jurídica desde o dia da sua constituição.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade tem por objecto a gestão, promoção, constru-
ção e comercialização de empreendimentos imobiliários, compra de
prédios para revenda, aquisição de imóveis para beneficiações e re-
parações e posterior revenda, actividades conexas e similares na área
imobiliária.

2 � Por simples deliberação da administração a sociedade pode
adquirir e alienar acções próprias nos casos e nas condições pre-
vistas na lei, ou acções e participações em sociedades com objecto
diferente do referido no número que antecede, em sociedades regu-
ladas por leis especiais, em sociedades de responsabilidade limita-
da, bem como associar-se com outras pessoas jurídicas para, nomea-
damente, formar agrupamentos complementares de empresas, novas
sociedades, consórcios e associações em participação e agrupamen-
tos internacionais.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 10 000 acções do valor nominal de
5 euros cada uma.

2 � As acções, representadas em títulos de 5, 10, 100 e 1000 ac-
ções serão nominativas ou ao portador ficando a conversão a car-
go do accionista.

3 � Os títulos representativos das acções deverão conter as men-
ções exigidas por lei e serão assinadas pela administração.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas gozam, na proporção das acções que possu-
írem, de direito de preferência nos aumentos de capital, quer na
subscrição das novas acções, quer no rateio das que não hajam sido
subscritas.

2 � A falta de cumprimento das obrigações da entrada ou da
realização pontual de uma prestação e elas relativas importa, além
das penalidades estabelecidas na lei, o vencimento de juros sobre
o montante em dívida, pelo tempo por que a mora durar, à taxa má-
xima legal.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são livremente transmissíveis entre accionistas.
2 � A alienação de acções a estranhos depende do consentimento

da sociedade a prestar pelo conselho de administração:
a) Após o pedido de consentimento pelo accionista que preten-

de alienar as suas acções e que deverá indicar as condições de pre-
ço e pagamento do negócio a efectuar, a sociedade deverá
pronunciar-se no prazo de 30 dias;

b) No caso de ser prestado consentimento, têm, no entanto os
demais accionistas o direito de preferência sobre o negócio a efec-
tuar, por rateio, ou se este não for possível, por sorteio entre os
preferentes;

c) No caso de recusa lícita do consentimento a sociedade obriga-
-se a fazer adquirir as acções por outro ou outros accionistas nas
condições de preço e pagamento do negócio para que foi solicita-
do o consentimento, mas tratando-se de transmissão a título gratuito,
ou provando a sociedade que no negócio houve simulação de pre-
ço, a aquisição far-se-á pelo valor real, determinado nos termos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 105.º do Código das Sociedades Comerci-
ais (Decreto-Lei n.º 229-B/88, de 4 de Julho), caso contrário poderá
o accionista proceder livremente à alienação;

d) O direito de preferência deverá ser exercido no prazo de
15 dias após a data da comunicação que a sociedade fará obrigato-
riamente aos accionistas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá emitir quaisquer títulos de dívida negociá-
veis legalmente permitidos, designadamente obrigações, nos termos
e condições que forem deliberadas pela assembleia geral mediante
proposta da administração.

ARTIGO 9.º

Qualquer accionista poderá fazer abonos à sociedade nos termos
e condições que forem estabelecidos no respectivo contrato.

CAPÍTULO III

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

 A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente
e um secretário eleitos pela assembleia geral de entre accionistas ou
outras pessoas, podendo ser eleito também um vice-presidente para
substituir o presidente nas suas faltas ou impedimentos.

ARTIGO 11.º

1 � As assembleias gerais devem ser convocadas sempre que a
lei o determine, a pedido da administração ou da fiscalização ou a
requerimento de accionistas que possuam acções correspondentes,
pelo menos, ao mínimo de capital exigido por lei para esse efeito,
sem prejuízo do disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades
Comerciais.

2 � O requerimento de convocação das assembleias gerais, di-
rigido ao presidente da mesa, além de devidamente fundamentado
e justificado, deve indicar com precisão os assuntos a incluir na or-
dem do dia.

3 � O presidente da mesa deve prover à publicação das convo-
catórias dentro dos prazos e nos termos legais.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais deverão ser realizadas na sede social, a não
ser que as instalações desta não permitam a reunião em condições
satisfatórias, caso em que o presidente da mesa pode escolher ou-
tro local, dentro da comarca judicial onde se encontra a sede.

ARTIGO 13.º

1 � Têm direito de estar presentes nas assembleias gerais os ac-
cionistas com direito de voto e as pessoas que exerçam cargos de
membros da mesa da assembleia geral, da administração e da fis-
calização.

2 � As pessoas que não sendo accionistas com direito a voto,
exerçam qualquer dos cargos referidos no número que antecede,
embora não possam votar, poderão intervir mediante consentimen-
to da assembleia geral.

3 � Os accionistas sem direito a voto e que não exerçam qual-
quer dos cargos acima referidos não poderão assistir às assembleias
gerais.

ARTIGO 14.º

1 � Tem direito de voto o accionista que seja possuidor de um
mínimo de 10 acções e as tenha, pelo menos, desde o quinto dia
anterior ao da reunião da assembleia geral, depositadas ou regista-
das na sede da sociedade, ou que no mesmo prazo faça prova da
sua titularidade através de depósito das mesmas numa instituição
de crédito, por declaração por esta emitida.

2 � Os accionistas possuidores de menos de 10 acções e que se
encontrem nas demais condições estabelecidas no número anterior,
poderão agrupar-se de forma a completarem essa quantidade de ac-
ções ou uma quantidade superior, devendo nesse caso fazer-se re-
presentar por um dos agrupados, cujo nome terá de ser comunica-
do por escrito ao presidente da mesa da assembleia geral até à
véspera do dia designado para a sua realização.

3 � Cada lote de 10 acções tem direito a um voto, não havendo
limitação ao número de votos que cada accionista pode dispor nas
assembleias gerais.

ARTIGO 15.º

1 � O usufrutuário de acções tem direito de voto nas assem-
bleias gerais, salvo quando se trate de reuniões que tenham por
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objecto a alteração do contrato ou a dissolução da sociedade,
caso em que o voto pertence conjuntamente ao usufrutuário e ao
titular de raiz.

2 � Se as acções estiverem sujeitas a penhora ou forem objecto
de arresto, o direito de voto cabe ao titular das acções.

ARTIGO 16.º

1 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas assembleias
gerais por qualquer membro da administração, pelos seus cônjuges,
ascendentes ou descendentes, ou por qualquer outro accionista, bas-
tando para prova do mandato uma simples carta dirigida ao presi-
dente da mesa da assembleia geral entregue a este até à véspera do
dia designado para a reunião.

2 � Os incapazes, as pessoas colectivas, as sociedades e os pa-
trimónios autónomos, serão representados pelos seus legais repre-
sentantes e os contitulares de acções ser-lo-ão por um deles, esco-
lhido entre todos, representações que deverão ser comunicadas por
escrito ao presidente da mesa da assembleia geral até à véspera do
dia designado para o dia da reunião, e devidamente documentadas,
se necessário.

ARTIGO 17.º

1 � Para que as assembleias gerais se considerem validamente
constituídas em primeira convocação é necessário que se encontrem
presentes ou representados accionistas que detenham acções corres-
pondentes a mais de metade do capital social.

2 � A presença ou representação de accionistas que detenham
acções correspondentes a três quartos do capital social é exigida,
todavia, em primeira convocação das assembleias gerais que tenham
sido convocadas para deliberar sobre:

a) Alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão, transforma-
ção ou dissolução da sociedade;

b) Aumento ou redução do capital, quando não caiam na com-
petência de outros órgãos sociais.

3 � Em segunda convocação a assembleia geral pode deliberar
validamente seja qual for o número de accionistas presentes ou re-
presentados e o capital por eles representado.

4 � A validade das deliberações depende também de serem to-
madas por maioria de votos dos accionistas presentes ou represen-
tados, salvo tratando-se dos assuntos referidos nas alíneas a) e b)
n.º 2 do presente artigo, cujas deliberações devem ser aprovadas por
dois terços dos votos emitidos, quer a assembleia geral reúna em
primeira quer em segunda convocação.

5 � A segunda convocação pode ser feita para uma hora depois
da primeira convocação, reunindo validamente a assembleia geral
com os accionistas presentes.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização

ARTIGO 18.º

1 � A gestão das actividades e a representação da sociedade
competem à administração que pode ser exercida por um adminis-
trador único, accionista ou não, ou por conselho de administração
composto por um número ímpar de membros eleitos em assembleia
geral, entre três e cinco, que podem também não ser accionistas, de-
sempenhando um deles, designado pela assembleia geral, as funções
de presidente.

2 � Embora eleita por prazo certo a administração mantém-se
em funções até nova eleição, sem prejuízo do disposto no ar-
tigo 394.º do Código das Sociedades Comerciais.

3 � Ocorrendo uma vaga nos membros do conselho de adminis-
tração por falta ou impedimento definitivo de algum administrador,
será ela preenchida, até à primeira assembleia geral seguinte, por
um novo membro designado por cooptação pelo próprio conselho
de administração.

4 � O administrador único ou cada membro do conselho de ad-
ministração deverão caucionar o exercício dos seus cargos da for-
ma e nos termos previstos na lei, salvo se de tal forem dispensa-
dos pela assembleia geral.

5 � Os administradores não podem, sem autorização da assem-
bleia geral, exercer por conta própria ou alheia, actividade concor-
rente com a da sociedade, salvo se a já exerciam à data da eleição,
com conhecimento da assembleia.

ARTIGO 19.º

1 � Para além dos poderes de gestão que por lei lhe são confe-
ridos compete à administração:

a) Deliberar o aumento de capital da sociedade, por uma ou mais
vezes até o montante de 500 000 euros;

b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens móveis, incluindo,
acções, quinhões, quotas, obrigações e veículos automóveis, bem
como deliberar, nos termos do n.º 2 do artigo 4.º deste contrato, que
a sociedade se associe com outras pessoas;

c) Adquirir bens imóveis, aliena-los ou onera-los, mesmo por hi-
poteca;

d) Dar e tomar de arrendamento ou de aluguer quaisquer bens
imóveis ou móveis;

e) Dar e tomar de trespasse estabelecimentos da ou para a socie-
dade;

f) Contrair empréstimos, obter financiamentos e realizar quaisquer
outras operações de crédito;

g) Constituir mandatários ou procuradores para a prática de de-
terminados actos ou categoria de actos;

h) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa ou passi-
vamente, podendo confessar, desistir e transigir em quaisquer plei-
tos, bem como comprometer-se com árbitros; e

i) Praticar todos os demais actos e operações relativas ao objecto
social que não caibam na competência atribuída a outros órgãos da
sociedade.

2 � O conselho de administração poderá delegar poderes num
ou mais administradores nos termos da lei, devendo os poderes a
delegar ser definidos na acta da reunião do conselho de adminis-
tração em que for deliberada essa delegação, podendo esta ser al-
terada ou revogada a todo o tempo.

ARTIGO 20.º

1 � A sociedade obriga-se nos termos da lei e, em particular, fica
ainda vinculada:

a) Pela assinatura do administrador único ou do presidente do
conselho de administração, de dois procuradores nos termos quan-
to a estes, do respectivo mandato ou procuração;

b) Pelas assinaturas de dois procuradores nos termos quanto a es-
tes, do respectivo mandato ou procuração;

c) Pela assinatura isolada de um administrador-delegado, dentro
dos limites da delegação do conselho de administração.

ARTIGO 21.º

1 � O conselho de administração reúne-se sempre que for con-
vocado pelo presidente ou por dois dos seus membros sendo obri-
gatório que reúna, pelo menos, uma vez cada mês.

2 � Qualquer administrador pode fazer-se representar numa reu-
nião por outro administrador, mediante simples comunicação diri-
gida ao presidente, mas cada instrumento de representação não pode
ser utilizado mais do que uma vez.

3 � O conselho de administração não pode deliberar sem que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros.

4 � As deliberações são tomadas por maioria de votos dos ad-
ministradores presentes ou representados, tendo o presidente voto
de qualidade em caso de empate.

5 � De cada reunião deve ser lavrada acta no livro respectivo
assinada por todos os que nela tenham participado.

6 � O administrador único deverá exarar no mesmo livro todas
as deliberações por si tomadas.

ARTIGO 22.º

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um fiscal
único e um suplente ou por um conselho fiscal composto por três
membros efectivos e um suplente, que podem não ser accionistas,
eleitos pela assembleia geral, desempenhando um deles, designado
pela assembleia geral, as funções de presidente.

2 � O fiscal único, um membro efectivo do conselho fiscal e o
suplente têm de ser revisores oficiais de contas ou sociedade de re-
visores de contas.

3 � O conselho fiscal reunirá, pelo menos, uma vez em cada tri-
mestre, lavrando-se sempre acta de cada reunião no livro respecti-
vo, assinada por todos os que nela tenham participado.

4 � As deliberações do conselho fiscal são tomadas por maio-
ria, devendo os membros, que com elas não concordarem, fazerem
inserir na acta os motivos da sua discordância.

5 � O presidente do conselho fiscal tem voto de qualidade em
caso de empate nas deliberações.
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ARTIGO 23.º

1 � As remunerações dos órgãos sociais podem ser certas ou
consistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício e
serão fixadas em assembleia geral.

2 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada aos
administradores não pode ser superior a 20% e será calculada nos
termos do n.º 3 do artigo 399.º do Código das Sociedades Comer-
ciais.

3 � As remunerações fixadas subsistem até deliberação em con-
trário.

CAPÍTULO V

Apreciação anual da situação da sociedade

ARTIGO 24.º

 1 � O exercício social corresponde ao ano civil e em cada ano
será dado balanço em 31 de Dezembro o qual com os demais do-
cumentos de prestação de contas previstos na lei, nomeadamente o
relatório de gestão, devem ser submetidos à assembleia geral durante
os três primeiros meses, do ano civil subsequente.

2 � O relatório do conselho de administração ou do adminis-
trador único deve obedecer aos requisitos exigidos no artigo 66.º
do Código das Sociedades Comerciais, devendo conter, além do
mais, a proposta de aplicação dos resultados devidamente fun-
damentada.

3 � Os lucros apurados anualmente terão a seguinte aplicação:
a) Cobertura de prejuízos de exercícios anteriores;
b) Percentagem que a lei determine para a constituição ou rein-

tegração de reserva legal; e
c) O remanescente para dividendo aos accionistas, salvo se a as-

sembleia geral, por simples maioria, deliberar afectá-lo, total ou
parcialmente, à constituição ou reforço de quaisquer reservas, ou
destiná-lo a outras aplicações específicas do interesse da sociedade.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 25.º

1 � Afora os casos de dissolução previstos na lei, a dissolução
por acordo só terá lugar quando a respectiva deliberação for apro-
vada por dois terços dos votos emitidos.

2 � A dissolução da sociedade não carece de ser consignada em
escritura pública, mesmo nos casos em que haja sido deliberada em
assembleia geral, desde que a respectiva acta tenha sido lavrada por
notário.

ARTIGO 26.º

 Os membros do conselho de administração ou administrador úni-
co passarão a exercer funções de liquidatários da sociedade a par-
tir do momento em que ela se considere dissolvida, salvo delibera-
ção em contrário da assembleia geral.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais

ARTIGO 27.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais durará três anos,
sendo permitida a sua reeleição por uma ou mais vezes.

2 � As eleições para os cargos sociais far-se-ão à face de listas
conjuntas para todos os órgãos subscritas por um accionista ou por
um grupo de accionistas.

3 � Se uma pessoa colectiva for eleita para membro do conse-
lho de administração ou para administrador único deverá nomear
uma pessoa singular para exercer o cargo de administrador em nome
próprio; a pessoa colectiva responderá, solidariamente com a pes-
soa singular designada, pelos actos desta.

ARTIGO 28.º

Para todas as questões suscitadas quer entre os accionistas, quer
entre estes e a sociedade, conexas com os presentes estatutos ou com

as deliberações sociais, é exclusivamente competente o foro da
comarca da sede social, com expressa renúncia a qualquer outro.

Nomeação dos membros dos órgãos sociais:
Administração: administrador único, Arnaldo Grossman, casado.
Fiscalização: fiscal único, Manuel Luís Graça, casado, revisor ofi-

cial de contas; suplente, António Simões Mateus, casado, revisor
oficial de contas.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840130

DR. VÍTOR SANTOS � GASTRENTEROLOGIA
E ENDOSCOPIA DIGESTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 168-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503714968; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 38/000313.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Dr. Vítor Santos �
Gastrenterologia e Endoscopia Digestiva, L.da, e tem a sua sede na
Avenida dos Bombeiros Voluntários de Algés, 69, 14.º, direito, lu-
gar e freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810797

ESTORIL-SOL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 53-Cas-
cais; identificação de pessoa colectiva n.º 500101221; inscrição
n.º 31; número e data da apresentação: 14/000315.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 11 668 684 000$ para 11 993 684 000$, tendo
sido alterado o artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

 Capital social

1 � O capital social é de 11 993 684 000$, encontra-se realiza-
do quanto a 11 766 184 000$, devendo o restante, 227 500 000$,
ser realizado após o registo definitivo do aumento de capital e
15 dias após a data de constituição da conta de registo de acções
junto da central de valores mobiliários.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12835129

VILELA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 232-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503519626; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 97/981230.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 09854851
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VILELA & RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 232-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503519626; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 79/990128.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
Vilela & Ribeiro, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Urbanização de São Carlos, lote 8, ga-
ragem A, Algueirão-Mem Martins, concelho de Sintra.

2 � A gerência pode deliberar a deslocação da sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes e a criação de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de represen-
tação onde entender.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem como objecto social o comércio a retalho de
máquinas e outro material de escritório, copiadores, faxes, máqui-
nas de escrever, calculadoras, terminais de pagamento automático
(P. O. S.), equipamento hoteleiro e consumiveis.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 200 000$ uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e con-
tratos com a assinatura de um gerente.

2 � Fica designado gerente o sócio Francisco Carlos Sarmento
Vilela Teixeira.

3 � É vedado à gerência obrigar a sociedade na prestação de ga-
rantias reais ou pessoais a dívidas de outras entidades, nomeada-
mente em letras de favor, abonações e responsabilidades semel-
hantes.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre os sócios; porém a favor
de estranhos depende sempre do consentimento prévio da sociedade.

2 � Na cessão onerosa de quotas a estranhos, a sociedade em
primeiro lugar e os sócios em segundo lugar gozarão do direito de
preferência.

Está conforme o original.

8 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 02871831

UMENOSALFA ESTATÍSTICA, FORMAÇÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9541-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503470244; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 22/980428.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

3 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 05902762

CENI � CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
DE IMPOTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9839-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503444111; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 13/950608.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma CENI � Centro de Investigação de
Impotência, L.da, e tem a sua sede na Rua de Angola, lote C, 6.º,
A, no Cacém, freguesia e concelho de Sintra.

2.º

A sociedade tem por objecto diagnósticos médicos na área da
impotência.

3.º

O capital social é de 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, cada uma com
o valor nominal de 200 000$, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A administração da sociedade e a sua representação em juízo e
fora dele, pertence a ambos os sócios, desde já nomeados gerentes,
vinculando-se a sociedade com a assinatura de qualquer deles.

A gerência será remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral.

5.º

A sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

6.º

As cessões de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que tem o direito de preferência em primeiro lugar e, os
sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, com a antecedência mínima de 15 dias, pelo menos, des-
de que a lei não exija outras formalidades.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar total ou parcial-
mente, o montante do depósito do capital, feito em instituição ban-
cária, para fazer face às despesas com a constituição, registo e iní-
cio de actividade, podendo ainda celebrar quaisquer actos ou
contratos antes do registo definitivo da sua constituição.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 02109476

CENI � CENTRO DE INVESTIGAÇÃO
DE IMPOTÊNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9839-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503444111; número e
data da apresentação: 4/991207.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

Esta certidão está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Gonçalves Carvalho Melro Aires Grilo. 11424087

SINTROPIA � CONSULTORIA EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 001-
-Oeiras; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/000321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 24/000321.
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Cessação de funções de gerente de Duarte Nuno Gonçalves, por
renúncia, em 21 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 10778268

MENDES & CATARINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 245-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503329274; inscrição
n.º 8; número e data da apresentação: 14/000321.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 1 000 000$ para 2 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 6.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. L. Mendes, L.da, e continua a ter
a sua sede à Rua de Aquilino Ribeiro, 32, 3.º, A, no lugar e fre-
guesia de Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a indústria e comércio por grosso e a
retalho de artigos de ouro, pratas, jóias, relógios e pedras preciosas.
Importação e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de quatro quotas, no valor nominal de
500 000$ cada uma, sendo três do sócio José Luís Miranda Mendes
de Oliveira, e uma da sócia Ana Cláudia Cardoso do Carmo Pinto
Mendes de Oliveira.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te aos gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um gerente.
3 � Fica nomeado gerente o sócio José Luís Mendes de Olivei-

ra, já gerente.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 11329211

NECSO ENTRECANALES CUBIERTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 502-
-Oeiras; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 26/000321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

3 � Apresentação n.º 26/000321.
Designação de representante da sucursal.
Juan Pedro Alonso Salméron, casado.
Data: 17 de Janeiro de 2000.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12865230

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SERROTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 240-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502790725; inscrição
n.º 12; número e data da apresentação: 32/000321.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 3.º (n.º 1), o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sede da sociedade é na Rua das Flores, 2, rés-do-chão,
B, lugar e freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12865257

NINHO DE PRATA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9604-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503501700; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 14/15/000320.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 450 000$ para 2 000 000$, tendo sido altera-
do o artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 950 000$ pertencente ao sócio Alberto Marques
Pinela, outra do valor nominal de 950 000$ pertencente ao sócio
João Ricardo Martins Ferreira e, uma do valor nominal de 100 000$
pertencente ao sócio Jacinto José Ferreira.

Que, em nome da sociedade nomeiam desde já gerentes da mes-
ma os novos sócios Alberto Marques Pinela, João Ricardo Martins
Ferreira e Jacinto José Ferreira.

Mais certifico que cessaram funções de gerente Manuel Serro
Moita, Manuel Joaquim Ramalho Marques e José Carlos Costa Fer-
reira Sinde, por renúncia, em 26 de Maio de 1998.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12816337

GESCASCAIS � PARTICIPAÇÕES, GESTÃO
E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5261-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502518618; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
000302.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 30/000302.
Cessação de funções de gerente de Francisco José Lourenço Du-

arte e Rosa Maria Brás Pinheiro Duarte, por renúncia, em 26 de
Fevereiro de 2000.

Está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12810487

INSIARQ � ENGENHEIROS E ARQUITECTOS
ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 393-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504853996; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 27/000317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INSIARQ � Engenheiros e Ar-
quitectos Associados, L.da, e tem a sua sede no Monte Abraão, na
Praceta de Stuart Carvalhais, 6-A e 6-B, na freguesia de Monte
Abraão, concelho de Sintra.
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2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou
qualquer outra forma de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a elaboração de pareceres, estudos,
projectos, ensaios e trabalhos técnicos de qualquer ramo de enge-
nharia, arquitectura e economia, para obras públicas e privadas, de
fomento social e desenvolvimento económico, com a prestação da
correspondente assistência técnica especializada e execução de obras
de construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, que após a taxa de conversão correspondente a
(2 004 820$), e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios, Rui Duarte Botelho Moreira Braga, Mário Filipe Nunes Fari-
nha Ferreira, António Henrique de Isidoro Dias Fontes e Jorge
Manuel Rodrigues Lourenço Fernandes.

4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
aos sócios, Rui Duarte Botelho Moreira Braga e Mário Filipe Nu-
nes Farinha Ferreira desde já nomeados gerentes, obrigando-se a so-
ciedade com a assinatura dos dois gerentes nos seus actos e con-
tratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre os sócios.

6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades ou
agrupamentos complementares de empresas, mesmo com objecto
diferente do seu, sem dependência de deliberação prévia.

7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 50 000 euros.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12816043

STEADIMAGE � EQUIPAMENTOS DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 235-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/000317.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

É constituída uma sociedade comercial por quotas com a firma
STEADIMAGE � Equipamentos de Imagem, L.da

ARTIGO 2.º

A sede social é na Rua de Santo André, 66-A, Bairro de São
José, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

A gerência poderá deslocar a sede social para outro local dentro
do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e criar filiais, su-
cursais e outras formas de representação onde entender.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o seguinte: produção e realização
de filmes e vídeos, prestações de serviços a nível de imagem, alu-
guer de equipamento a nível de imagem.

ARTIGO 5.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
14 963,94 euros (3 000 000$), e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 7481,97 euros, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode adquirir participações noutras sociedades com
objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais
ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da
sociedade, e sendo onerosa, os sócios não cedentes gozam o direi-
to de preferência na aquisição.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade fica vinculada com as assinaturas de dois ge-
rentes.

2 � Ficam nomeados gerentes ambos os sócios.

São sócios: Pedro Malafaia Mendes Belo e Paulo Jorge Cardoso
Antunes.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12857378

GESMOINHO � PROMOÇÃO E GESTÃO
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 186-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504709674; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 45/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

 Firma

A sociedade adopta a denominação GESMOINHO � Promoção
e Gestão de Imóveis, L.da, e rege-se pelos presentes estatutos e pela
legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede social

1 � A sociedade tem a sua sede na Quinta da Encosta, piso 1-A,
Alcabideche, Estoril.

2 � Mediante simples deliberação da gerência a sede social po-
derá ser deslocada para qualquer outro local dentro do mesmo con-
celho, ou para concelho limítrofe, bem como estabelecer, transferir
ou encerrar sucursais, agências, delegações ou quaisquer outras for-
mas de representação permanente da sociedade, em território nacio-
nal ou no estrangeiro, onde e quando entender conveniente.

ARTIGO 3.º

 Objecto social

A sociedade tem por objecto a promoção e gestão de imóveis,
empreendimentos imobiliários, compra e venda de imóveis, admi-
nistração de imóveis.

ARTIGO 4.º

Associação com outras entidades

1 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
associar-se ou interessar-se por qualquer forma e com quaisquer pes-
soas singulares ou colectivas e adquirir ou alienar livremente par-
ticipações no capital de outras empresas, mesmo quando reguladas
por leis especiais, ou em consórcios, agrupamentos complementa-
res de empresas, associações em participação, agrupamentos euro-
peus de interesse económico ou outros semelhantes, existentes ou
a constituir, ainda que o respectivo objecto não apresente nenhu-
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ma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto social,
bem como tomar parte e fazer-se representar nos respectivos órgãos
sociais e praticar todos os actos necessários para tais fins e, bem
assim, gerir a carteira de títulos que lhe pertença.

2 � A sociedade poderá igualmente celebrar contratos de subor-
dinação, quer como sociedade directora, quer como sociedade su-
bordinada.

ARTIGO 5.º

Capital social e quotas

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma de
2500 euros, pertencente ao sócio José Proença dos Santos, e duas
de 1250 euros pertencentes, cada uma delas, aos sócios João Fer-
nando Tocha de Faro Coelho e Liberato da Mata Moniz.

ARTIGO 6.º

Cessão de quotas

1 � A cessão de quotas a não sócios carece sempre do consen-
timento da sociedade, que terá direito de preferência.

2 � Se a sociedade não quiser exercer aquele direito, este per-
tencerá aos sócios; se mais que um o desejar exercer, será a quota
a ceder distribuída entre eles, na proporção das suas quotas.

3 � Na hipótese de preferência, poderá a sociedade exigir que
o valor ou preço da quota seja o do último balanço aprovado ou
determinado através de um balanço aprovado ou determinado atra-
vés de um balanço especialmente organizado para o efeito ou fixa-
do por árbitros.

4 � O sócio que pretender ceder a sua quota a um não sócio de-
verá comunicar à sociedade e aos demais sócios, através de carta
registada com aviso de recepção, onde indicará o cessionário, o
preço e demais condições de cessão.

5 � A constituição de penhor ou usufruto sobre as quotas de-
pende também do consentimento da sociedade.

6 � É da competência da assembleia geral a outorga do consen-
timento referido nos números anteriores, que terá de responder den-
tro de 60 dias, o mesmo devendo fazer os sócios não cedentes.

7 � No caso de transmissão a título gratuito, ou no caso de si-
mulação de preço, o valor ou preço da quota é o seu valor segun-
do o último balanço aprovado ou, caso a sociedade assim o enten-
da, é determinado através de balanço especialmente organizado para
o efeito.

8 � A transmissão de quotas com inobservância do disposto no
presente artigo torna a transmissão ineficaz perante a sociedade.

ARTIGO 7.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade pode amortizar, sem o consentimento dos seus
titulares, pelo respectivo valor nominal, as quotas que:

a) Pertençam a sócio, que tenha sido judicialmente decretado in-
solvente;

b) Sejam penhoradas, arrestadas, arroladas ou envolvidas em
qualquer providência judicial ou administrativa, que possa impli-
car ou tenha implicado, ulterior transmissão da respectiva titulari-
dade;

c) Sejam adjudicadas ao cônjuge do titular por virtude de parti-
lha decorrente de divórcio, da separação judicial de pessoas e bens
ou de separação judicial de bens;

d) Pertençam a sócios que utilizem as informações obtidas no
exercício do seu direito à informação para fins estranhos à socie-
dade de modo a causar prejuízo a esta ou a qualquer accionista;

e) Pertençam a sócios que tenham requerido imposição de selos,
arrolamento dos bens sociais ou qualquer procedimento contra a
sociedade em prejuízo do seu regular funcionamento.

2 � A deliberação de amortização de quotas, nos termos dos
números anteriores, deve ser tomada pela assembleia geral no pra-
zo de um ano a contar do conhecimento do facto determinante da
amortização e depende do voto favorável do sócio João Fernando
Tocha de Faro Coelho.

3 � O pagamento da contrapartida, resultante da amortização de
quotas nos casos previstos nos números antecedentes, será efectua-
do até 12 prestações trimestrais, iguais ou sucessivas, a primeira das
quais a vencer 90 dias após a deliberação da amortização, conside-
rando-se tais pagamentos efectuados pela entrega directa ao respec-
tivo titular ou pela consignação em depósito na Caixa Geral de
Depósitos à ordem do respectivo titular ou do tribunal, consoante
o caso.

4 � A assembleia geral poderá deliberar a amortização de quo-
tas, havendo acordo com o respectivo titular, quer quanto ao valor,
quer quanto à data do reembolso.

5 � A quota amortizada ou adquirida figurará no balanço como
tal, podendo os sócios deliberar, nos termos legais, a correspondente
redução do capital ou o aumento do valor das restantes quotas ou
ainda a criação de uma ou mais quotas do valor compatível para
alienar a sócios ou a terceiros.

ARTIGO 8.º

Aquisição por morte, herança ou legado

1 � Nos casos de aquisição por morte, herança ou legado, a so-
ciedade pode deliberar, com o voto favorável do sócio João Fer-
nando Tocha de Faro Coelho, que as referidas quotas sejam trans-
mitidas a um ou vários sócios, a terceiros por si indicados ou à
própria sociedade.

2 � Em qualquer dos casos atrás indicados o preço a pagar pe-
las quotas será o seu valor real segundo o último balanço aprovado
ou, caso a sociedade assim o entenda, determinado através de ba-
lanço especialmente organizado para o efeito.

ARTIGO 9.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, dispensada de caução e com
ou sem remuneração, será exercida pelos sócios José Proença dos
Santos, João Fernando Tocha de Faro Coelho e Liberato da Mata
Moniz, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica validamente obrigada pela assinatura do
gerente José Proença dos Santos e de outro dos gerentes, excepto
nos actos de mero expediente, naqueles que caibam na área de com-
petência delegada pela gerência e nos que sejam procedidos por de-
liberação da própria gerência nesse sentido, situações em que se
obrigará apenas com uma assinatura.

ARTIGO 10.º

Proibição de uso da denominação social

Não é permitido aos gerentes o uso da denominação social em
actos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, fian-
ças, abonações e outros actos ou contratos.

ARTIGO 11.º

Suprimentos

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, podendo esses
suprimentos ser pagos por força dos lucros que devessem ser dis-
tribuídos nos termos da lei, pelo que havendo mais de um sócio
credor a amortização far-se-á na proporção dos suprimentos de cada
um.

ARTIGO 12.º

Alterações de contrato

O presente contrato de sociedade só pode ser alterado, no todo
ou em parte, com o voto favorável do sócio João Fernando Tocha
de Faro Coelho.

ARTIGO 13.º

Autorização de operações

A gerência pode efectuar, quando entenda, operações relativas ao
objecto social, mesmo antes do registo definitivo do contrato de
sociedade, operações essas que, desde já, são assumidas pela socie-
dade para todos os efeitos, nomeadamente, nos termos e para os
efeitos consignados nos artigos 19.º e 40.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

ARTIGO 14.º

Levantamento da conta

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
da conta aberta em nome da sociedade da totalidade do capital so-
cial realizado pelos sócios e aí depositado, para com ele efectuar
as operações referidas no artigo anterior e ainda para fazer face às
despesas com a constituição que, entretanto, se mostrem necessárias.
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ARTIGO 5.º

Foro

Com renúncia expressa a qualquer outro, para todas as ques-
tões suscitadas quer entre os sócios, quer entre estes e a socie-
dade, conexas com o presente contrato social ou com as delibe-
rações sociais é exclusivamente competente o foro da comarca
de Lisboa.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840661

AVIS RARA EDIÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 148-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504763148; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 26/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Avis Rara Edições, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Tomás Ribeiro,
71, 2.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3 � É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de
agências, sucursais, delegações ou outras formas locais de represen-
tação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a actividade de edição e publica-
ção de livros e obras de arte.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 205$, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Prestações suplementares

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares, até ao
montante global de 2 000 000$.

6.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 Sociedades
Comerciais.

7.º

Gerência

1 � A gerência remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já desig-
nados como gerentes.

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

São sócios: António Cabral Castilho e Manuel da Costa Leite.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840610

J. BUENAVIDA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 347-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504868330; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 25/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação J. BUENAVIDA � Socie-
dade de Transportes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Parque
Empresarial Primóvel, Edifício E2, Rio de Mouro, concelho de
Sintra.

§ único. Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: transportes de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde a uma única quota, pertencente ao único
sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelo único só-
cio, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Ficam desde já autorizados todos os negócios jurídicos a cele-
brar entre o sócio único e a sociedade, desde que sirvam a prosse-
cução do objecto da sociedade.

É sócio único: Francisco Javier Buenavida Sanchez.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840602

INACEIRA � GESTÃO E LIMPEZA
DE CONDOMÍNIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 346-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504671251; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 24/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma INACEIRA � Gestão e Lim-
peza de Condomínios, L.da, tem a sua sede na Rua de François
Miterrand, lote 13, 3.º, direito, freguesia de Ranholas, concelho de
Sintra.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar livremente a sede social dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, no território nacional ou no estran-
geiro.
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2.º

A sociedade tem por objecto a gestão e limpeza de condomínios.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de três quotas: uma de 501 205$,
pertencente ao sócio Teotónio Marques Ferreira, uma de 401 205$,
pertencente ao sócio João Nuno Silva Inácio e uma de 100 000$
pertencente à sócia Paula Marques Ferreira Inácio.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Teotó-
nio Marques Ferreira e João Nuno da Silva Inácio, os quais ficam
desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus ac-
tos e contratos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a estranhos depende
do consentimento da sociedade, em primeiro lugar e dos sócios não
cedentes em segundo, os quais têm direito de preferência.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840599

CONDIFRIO � COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA
DE MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 345-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação CONDIFRIO � Comér-
cio e Assistência de Máquinas, L.da, e tem a sua sede no Cacém,
Rua do General Carlos Ribeiro, 8, 5.º, esquerdo, freguesia do Ca-
cém, concelho de Sintra, podendo ser transferida para outro local
do mesmo concelho ou concelho limítrofe, por simples deliberação
da gerência, a sociedade poderá estabelecer em qualquer ponto do
País ou estrangeiro, filiais, delegações ou outra espécie de represen-
tação social.

2.º

A sociedade tem por objecto social o comércio e assistência de
máquinas para hotelaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros ou 1 002 410$, está integralmen-
te realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, tendo
cada uma o valor de 2500 euros, pertencente a cada um dos primeiro
e segundo outorgantes.

4.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares, desde que
a assembleia geral o delibere por maioria qualificada de votos re-
presentativos de todo o capital social até ao montante global de
10 000 000$.

5.º

1 � A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os
sócios; a favor dos terceiros depende do consentimento da socie-
dade à qual fica reservado o direito de preferência e, na sua renún-
cia, aos sócios não cedentes.

2 � A cessão de quotas será precedida de uma assembleia geral
para o efeito convocada, mediante o envio aos sócios em carta re-
gistada, com a antecedência mínima de 15 dias.

3 � A ausência do sócio ou seu representante na assembleia geral
é tida, para quaisquer efeitos, como renúncia expressa ao exercício
do direito de preferência.

6.º

1 � A sociedade será administrada e representada em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pela gerência.

2 � A gerência será exercida por ambos os sócios, desde já no-
meados gerentes.

3 � A remuneração da gerência é fixada em assembleia geral no
inicio de cada exercício.

4 � Os gerentes têm faculdade de constituir mandatários da so-
ciedade para a prática de quaisquer actos e contratos com a assina-
tura de um gerente.

5 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com assinatura de um gerente.

7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre a sociedade e o titular da quota;
b) No caso de a quota ser penhorada, arrestada ou existir risco

de uma alienação judicial ou de qualquer modo deixar de estar na
livre disponibilidade do seu titular;

c) Quando por falecimento de um dos sócios, não seja consen-
tida a transmissão de quota a favor dos seus sucessíveis;

d) Quando em virtude de partilha realizada em consequência de
divórcio, de separação de bens, não seja a quota adjudicada ao res-
pectivo sócio;

e) No caso da interdição do sócio ou de este deixar de compare-
cer nas assembleias gerais ou de se fazer representar nelas por mais
de dois anos consecutivos.

São sócios: Nuno Miguel Malheiro Castanho e Ana Paula Mes-
quita Ferreira da Silva Castanho.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12850659

S 1 � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 147-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504850911; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 10/000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S 1 � Prestação de Serviços Auto,
L.da, e tem a sua sede na Praceta dos Sete Castelos, 1, na freguesia
de Oeiras e São Julião da Barra, concelho de Oeiras.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços auto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondendo à soma de duas quotas, uma no va-
lor nominal de 9500 euros, pertencente ao sócio Vítor Manuel de
Sousa Alcântara, e outra no valor nominal de 500 euros, pertencente
ao sócio Joaquim António Silva.

ARTIGO 4.º

No caso de o sócio Joaquim António Silva pretender ceder a sua
quota, terá direito de preferência na sua aquisição o sócio Vítor
Manuel de Sousa Alcântara, sendo o preço a pagar pela preferên-
cia o correspondente ao valor nominal da quota cedenda.

ARTIGO 5.º

Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária e suficiente a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
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ao sócio Vítor Manuel de Sousa Alcântara, que fica desde já no-
meado gerente.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota com o con-
sentimento do titular, bem como, no caso de morte, falência ou in-
solvência do sócio e, no caso de arresto, arrolamento ou penhora
da mesma.

2 � A amortização será feita pelo valor da quota segundo o úl-
timo balanço aprovado.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12840548

GRASSO COMPONENTES IBÉRIA, COMPONENTES
E EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 225-
-Cascais; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Grasso Componentes Ibéria,
Componentes e Equipamentos para Refrigeração, L.da, e tem a sua
sede na Rua de D. Maria Duque Estanislau, 192, freguesia de Cas-
cais, concelho de Cascais, com o número de identificação de pes-
soa colectiva P504609297, actividade 51430 (válido até 19 de Ju-
lho de 2000).

2 � A sociedade por simples deliberação da gerência poderá des-
locar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos li-
mítrofes, criar sucursais, filiais, delegações ou outras formas de re-
presentação no território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação
e distribuição de componentes e equipamentos para refrigeração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e corresponde a duas quotas, uma no valor nominal
de 49 900 euros, pertencente à sócia Grasso�s Koninklijke
Machinefabrieken N. V. e outra do valor nominal de 100 euros per-
tencente à sócia Grasso Products B. V.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade incumbe ao não sócio António Ma-
nuel Marques Gonçalves, divorciado, residente na Urbanização das
Fontainhas, lote 8, 4.º, esquerdo, em Cascais, que fica desde já de-
signado gerente, com ou sem remuneração, conforme for delibera-
do em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente com a assinatura de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por ou mais ge-
rentes que poderão ser eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão constituir procuradores da sociedade
para a prática de actos determinados e delegar entre si os respecti-
vos poderes para determinados negócios ou espécie de negócios.

3 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes ou
estranhos aos negócios sociais sem o consentimento expresso da
assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas total ou parcial, entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade em primeiro lu-
gar e dos sócios não cedentes em segundo, os quais têm o direito
de preferência.

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao limite máximo de 50 000 euros.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada
dirigida aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar por terceiros nas as-
sembleias gerais.

ARTIGO 9.º

A sociedade dissolve-se nos casos expressamente previstos na lei
e sempre que seja deliberado pela assembleia geral por maioria de
três quartos dos votos correspondentes ao capital social.

ARTIGO 10.º

Mediante prévia deliberação dos sócios fica permitida a partici-
pação da sociedade em agrupamentos complementares de empresas,
bem como de sociedades com objecto diferente, ou regulada por lei
especial e inclusive como sócia de responsabilidade limitada.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12856754

TIL � EQUIPAMENTOS E TÉCNICAS
DE EMBALAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 14 276-
-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; núme-
ros e data das apresentações: 18/19/000308.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 18/000308.
Cessação de funções de gerente de Rui Manuel Ribeiro de Brito,

por renúncia, em 14 de Dezembro de 1999.

2 � Apresentação n.º 19/000308.
Designação para gerente de Maria de Deus Marcelino Figueira

da Luz Mateus, casada, em 14 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12851647

RITOS � MINIMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 15 335-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504875540; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 18/000302.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ritos � Minimercados, L.da, e
tem a sua sede na Rua de Tristão da Cunha, 80, loja B, Monte
Abraão, freguesia de Queluz, concelho de Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede da sociedade dentro do
concelho de Sintra ou para concelho limítrofe, bem como criar su-
cursais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de repre-
sentação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de mercearias, char-
cutaria, hortaliças, frutas e pão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 5000 euros, divi-
dido em duas quotas iguais de 2500 euros cada, pertencentes uma
a cada uma das sócias.
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ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas, entre os sócios, não carece
do consentimento da sociedade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade pertence a ambas as sócias, desde
já designadas gerentes, bastando a assinatura de uma, para obrigar
a sociedade.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser de-
liberado em assembleia geral, podendo a sua eventual remuneração
consistir total ou parcialmente, em participação nos lucros de exer-
cício da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A convocação da assembleia geral, compete a qualquer ge-
rente e deve ser feita por meio de carta registada com aviso de re-
cepção, dirigida a cada um dos sócios e expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formalidades,
ou estabeleça prazo mais longo.

2 � A representação voluntária de um sócio, nas deliberações
sociais que admitam tal representação, pode ser conferida a qual-
quer pessoa.

São sócias: Carla Sofia Rito Dias Fernandes e Ana Cristina Rito
da Silva Pereira.

Esta certidão está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12855995

N e N, HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 173-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504724797; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 48/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma N e N, Hotelaria, L.da, número de
identificação de pessoa colectiva P 504724797.

2.º

A sociedade tem por objecto: marisqueira, restaurante, snack-bar,
cervejaria, pastelaria, padaria e actividades hoteleiras e similares.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Olivença, 49, 4.º, direito,
freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

§ único. Por deliberação, a gerência poderá deslocar a sede da
sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas: uma
de 3750 euros (751 808$), pertencente ao sócio José Miguel Rodri-
gues Nunes e uma de 1250 euros (250 602$), pertencente ao sócio
João de Sousa Nunes.

5.º

1 � A gerência da sociedade pertence aos dois sócios que des-
de já ficam nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um ge-
rente.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 05914442

HELENA & HELENA � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 172-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504815717; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 47/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Helena & Helena � Actividades
Hoteleiras, L.da, tem a sua sede na Rua de Rodrigo Albuquerque e
Melo, 6, 2.º, direito, freguesia de Linda-a-Velha, concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação da gerência pode a sede ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como criar, transferir ou encerrar sucursais, agências, delegações,
ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

A sociedade tem por objecto o quiosque de café com serviço de
pastelaria e cafetaria, actividades hoteleiras.

§ único. A sociedade pode adquirir participações noutras socie-
dades e associar-se em agrupamentos complementares de empresas,
mesmo com objecto diferente do seu.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada,
uma de cada uma das sócias, Maria Helena dos Santos Silva Bap-
tista e Maria Helena Simões Duarte Barrueca.

4.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, a favor de terceiros de-
pende do consentimento da sociedade.

5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias,
desde já nomeadas gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

6.º

Os sócios poderão celebrar com a sociedade contratos de supri-
mentos nos termos que previamente sejam deliberados em assem-
bleia geral.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 05914434

DRILBOR � MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
PARA A CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 220-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 504924010; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 40/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.ª

A sociedade adopta a firma DRILBOR � Máquinas e Equipa-
mentos para a Construção Civil, L.da, e tem a sua sede na Rua Parti-
cular, lote 7-A, em Alvide, freguesia de Alcabideche, concelho de
Cascais.

2.ª

Por simples deliberação da gerência pode a sede ser deslocada
dentro do concelho de Cascais, ou para concelho limítrofe, bem
como pode a sociedade proceder à abertura de estabelecimentos,
sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representação.
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3.ª

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas, de igual
valor nominal, sendo cada uma de 2500 euros, e pertencendo uma
ao sócio José Manuel Rodrigues Lopes Brás, e a outra à sócia Maria
Luísa Castro Fernandes Teixeira.

4.ª

A sociedade tem por objecto o comércio, representação, aluguer
e reparação de máquinas para a construção civil e obras públicas,
e seus equipamentos, e o comércio de materiais e consumiveis para
a construção, a importação e a exportação.

5.ª

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assina-
tura conjunta de ambos os gerentes, para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa ou passivamente.

6.ª

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital, até
ao décuplo do capital social, quando a sociedade delas necessitar,
as quais serão realizadas pelos sócios na proporção das suas parti-
cipações sociais.

7.ª

Depende do consentimento da sociedade a cessão de quotas a es-
tranhos, a título oneroso ou a título gratuito, ficando atribuído ao
sócio não cedente, o direito de preferência, nas cessões onerosas a
favor de estranhos.

§ único. Não depende do consentimento da sociedade a cessão
de quotas a ascendentes ou descendentes directos dos sócios, nem
pode o sócio não cedente, neste caso, exercer o direito de preferên-
cia, seja a cessão efectuada a título gratuito ou a título oneroso.

8.ª

A sociedade pode amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota tiver sido cedida sem prévio consentimento

da sociedade, a não ser que o tenha sido nos termos previstos do §
único do artigo anterior, ou quando o seu titular, tiver sido decla-
rado insolvente, ou ainda quando a quota tiver sido arrestada, ar-
rolada ou penhorada.

§ único. A quota amortizada figurará como tal no balanço, po-
dendo os sócios deliberar a correspondente redução do capital, ou
o aumento do valor das restantes quotas, ou ainda a criação de uma
ou mais quotas, para alienação, a um ou a alguns sócios, ou ainda
a terceiros.

9.ª

Dos lucros líquidos apurados em cada balanço, deduzida a per-
centagem para reserva legal, poderão os sócios deliberar a forma-
ção de outras reservas, ou reforço de reservas já existentes.

10.ª

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Esta certidão está conforme o original.

15 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 11288868

AFONSO COELHO DA MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5542/
870724-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500525285;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 8; números e data
das apresentações: 27/28/18022000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 1 503 615$ (7500 euros), ten-

do sido alterados os artigos 1.º, 3.º e 4.º, os quais passam a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a usar a firma Afonso Coelho da Mota, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Actor José Pinheiro Amaro, 8, 3.º, es-
querdo, Carnaxide, concelho de Oeiras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores constantes da escrita, é de 7500 euros, equivalente a
1 503 615$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
4500 euros, equivalente a 902 169$, pertencente ao sócio Celesti-
no do Nascimento Ferreira, uma de 1500 euros, equivalente a
300 723$, pertencente à sócia Clotilde Monteiro Ferreira, duas
iguais de 750 euros cada, equivalentes a 150 361$50 cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios João Paulo Monteiro do Nasci-
mento Ferreira e Cláudia Marina Monteiro do Nascimento Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução e com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence a todos os
sócios já nomeados gerentes.

Para obrigar validamente a sociedade em juízo ou fora dele, ac-
tiva e passivamente, em quaisquer actos e contratos, basta a assi-
natura de um gerente.

Certifico ainda que foi efectuado o seguinte registo:
1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/000218.
Cessação de funções de gerência de Manuel da Silva Neves, por

renúncia, em 20 de Dezembro de 1999.

O texto completo do contrato, na redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Anto-
nieta Lopes Dias Segurado Santos. 12873039

LISBOA � 1.A SECÇÃO

AUTO TÁXIS PEDRAIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 683/680625; identificação de pessoa colectiva n.º 500513007;
data da apresentação: 990617.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos que serviram de base ao registo de prestação de contas
do ano de 1998.

22 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da
Conceição Moreira Cardoso Pereira. 08439672

AUTO TÁXIS PEDRAIRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 683/680625; identificação de pessoa colectiva n.º 500513007;
número e data da apresentação: 10/981216.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano
de 1997.

2 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da Con-
ceição Moreira Cardoso Pereira. 09763392

LISBOA � 2.A SECÇÃO

J. C. F. � AGÊNCIA DESPACHOS ADUANEIROS
E TRANSITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 3917/930430; identificação de pessoa colectiva n.º 502981660;
inscrição n.º 3/991007.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste
Pereira Duarte. 08960976

GINÁSIO POMBALINO � MANUTENÇÃO
E RECUPERAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8586/980831; identificação de pessoa colectiva n.º 504226347;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 9/991111.

Certifico que foi averbada a cessação de funções de Palmira Mar-
ques Ferreira de Azevedo de Brito Cipriano, por ter renunciado em
28 de Outubro de 1999, e registada a alteração do contrato quanto
ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 400 000$, dividido
em três quotas: duas de 133 333$ cada uma, tituladas uma por cada
sócio Carlos Alberto Mira da Silva e Jorge Manuel Vaz de Brito
Cipriano, e uma de 133 334$, titulada pela sócia Isabel Maria de
Vasconcelos Freitas de Athayde e Mello de Antas de Campos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 12963747

FEIO & RAMOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 423/631121; identificação de pessoa colectiva n.º 500959382;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 6/990714.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 06935818

FARMÁCIA REIS OLIVEIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9210/990514; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
990514.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Farmácia Reis Oli-
veira, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Nampula,
lote 534, freguesia de Santa Maria dos Olivais, do concelho de
Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de farmácia; comér-
cio de produtos farmacêuticos e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 100 000 000$, integralmente realizado em
espécie, representado por uma quota de igual valor nominal, per-
tencente à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à só-
cia, desde já nomeada gerente.

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

ARTIGO 5.º

A sócia fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Relatório de verificação de entradas em espécie

1 � Introdução

Nos termos e para os efeitos do n.º 1 do artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, foi-me solicitado pela Ex.ma Sr.ª
Dr.ª Cristina Alexandra Aleixo Reis de Oliveira Sampaio Correia
a verificação da entrada em espécie que pretende efectuar para rea-
lização do capital social da sociedade unipessoal que será constituída
com a denominação de Farmácia Reis Oliveira � Unipessoal, L.da

2 � Capital social

O capital social da sociedade a constituir será de 100 000 000$,
subscrito em espécie pela Ex.ma Sr.ª Dr.ª Cristina Alexandra Aleixo
Reis de Oliveira Sampaio Correia.

3 � Avaliação dos bens

Para a constituição do capital social, a ser realizada em espécie,
serão transferidos para a sociedade os bens patrimoniais a seguir
discriminados :

Existências de mercadorias em armazém avaliadas em
30 000 000$;

Bens constituintes do imobilizado corpóreo, parte integrante do
estabelecimento designado por Farmácia Marta, sita Rua da Cida-
de de Nampula, lote 534, em Olivais, Lisboa, aos quais se atribui
o valor global, no estado de uso actual, de 10 000 000$;

Alvará de farmácia n.º 3500, emitido pela Direcção de Serviços
de Farmácia e Medicamentos, da Direcção-Geral da Saúde, cuja ti-
tularidade será transferida para a sociedade a constituir, e ao qual
se atribui o valor de 60 000 000$.

4 � Valorização dos bens a integrar no capital social

O valor total dos bens a transferir para a sociedade a constituir,
como realização do capital social, de acordo com o conteúdo do
n.º 3 do presente relatório, é de 100 000 000$.

5 � Titularidade dos bens

O alvará de farmácia n.º 3500 foi emitido em 26 de Abril de
1983, em nome da Ex.ma Sr.ª Dr.ª Marta Adelina de Almeida Rodri-
gues Branco Bernardo Pinto, pela Direcção de Serviços de Farmá-
cia e Medicamentos, da Direcção-Geral da Saúde, integrada no
Ministério da Saúde e Assistência, sendo transferido em 30 de
Dezembro de 1994 para a Ex.ma Sr.ª Dr.ª Cristina Alexandra Aleixo
Reis de Oliveira Sampaio Correia, não havendo qualquer impedi-
mento conhecido para a sua transferência em favor de uma socie-
dade com o objectivo social que está descrito no artigo 2.º do pro-
jecto de estatutos da sociedade a constituir, de que me foi entregue
uma cópia.

6 � Conclusão

Tendo em consideração o exposto nos números anteriores do
presente relatório, é minha convicção que o valor atribuído aos bens
a transferir para a nova sociedade, como realização do capital so-
cial, pela sócia Dr.ª Cristina Alexandra Aleixo Reis de Oliveira
Sampaio Correia, se encontra correctamente valorizado, pelo que
nada obsta a que seja concretizada a entrada em espécie, referida
no presente relatório, como capital social da sociedade Farmácia
Reis Oliveira � Unipessoal, L.da, a constituir.

28 de Fevereiro de 1999. � Hélder Tomé Correia da Palma
Veiga, revisor oficial de contas n.º 480.

Está conforme o original.

8 de Novembro de 1999. � O Segundo-Ajudante, António Sér-
gio Barros Martins. 11252898

FLOR DO MINHO � FRUTAS E HORTALIÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 733/611002; identificação de pessoa colectiva n.º 500543429;
inscrição n.º 3/990730.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983748

JOALHARIA MADRID, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 011/610923; identificação de pessoa colectiva n.º 500728615;
inscrição n.º 10/990709.

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

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 10555099

JOAQUIM & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 833/611020; identificação de pessoa colectiva n.º 500367299;
inscrição n.º 10/990719.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12983160

GOMES DA COSTA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 649/650323; identificação de pessoa colectiva n.º 500847673;
inscrição n.º 4/990730.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983454

JALCO � MÓVEIS E DECORAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 655/650325; identificação de pessoa colectiva n.º 500148163;
inscrição n.º 17/990727.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983462

LUCIANO, LOURENÇO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 963/650709; identificação de pessoa colectiva n.º 500495980;
inscrição n.º 12/990728.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 09251596

FELICIANO E TRINDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 073/650813; identificação de pessoa colectiva n.º 500110492;
inscrição n.º 8/990708.

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 09236562

F. SIMÕES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 489/631221; identificação de pessoa colectiva n.º 500459371;
inscrição n.º 10/990701.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12783587

JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 856/640501; identificação de pessoa colectiva n.º 500371040;
inscrição n.º 8/990726.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12998780

LEITARIA A IDEAL DA BEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 952/640602; identificação de pessoa colectiva n.º 500453187;
inscrição n.º 4/990709.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983438

FREIRE & NERY, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 084/640721; identificação de pessoa colectiva n.º 500545502;
inscrição n.º 10/990701.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 07350511

JOSÉ DA COSTA & VENTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 184/640825; identificação de pessoa colectiva n.º 500155666;
inscrição n.º 4/990730.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983446
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FARIA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 189/640826; identificação de pessoa colectiva n.º 500349312;
inscrição n.º 3/990705.

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

Está conforme o original.

4 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12783633

NOBRE & MARINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 592/650303; identificação de pessoa colectiva n.º 500202419;
inscrição n.º 8/990721.

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

Está conforme o original.

25 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 08738750

J. M. COELHO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 022/611124; identificação de pessoa colectiva n.º 500455430;
inscrição n.º 4/990709.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10963324

J. MATIAS & SALVADOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 007/620719; identificação de pessoa colectiva n.º 500145822;
inscrição n.º 6/990722.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983764

JOSÉ REBELO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 731/630213; identificação de pessoa colectiva n.º 500451036;
inscrição n.º 6/990623.

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

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12983047

JOÃO CORREIA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 131/630712; identificação de pessoa colectiva n.º 500149348;
inscrição n.º 9/990716.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12983772

NETLISBON CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8392/980615; identificação de pessoa colectiva n.º 504165747;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 33/991124.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 602 410$ e
a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrita social, é de 1 002 410$
e corresponde à soma de duas quotas de igual valor nominal de
501 205$ cada uma, pertencente uma a cada um dos sócios.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 12963704

INFORGEIDE � SERVIÇOS E PRODUTOS PARA GESTÃO
ELECTRÓNICA DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8377/980604; identificação de pessoa colectiva n.º 504165100;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
2/991021.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Rua do Professor Vítor Fontes, 8-D,

freguesia do Lumiar.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 12963690

FOX EXPRESS � SERVIÇOS DE ESTAFETAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8261/980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504124536;
inscrição n.º 2/990701.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10534717

GORDINHAS � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8132/980225; identificação de pessoa colectiva n.º 504072005;
inscrição n.º 2/990715.

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

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12980021

FRANCISCO RITA & GRACIETE SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 59 008/840206; identificação de pessoa colectiva n.º 501420592;
inscrição n.º 6/990701.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

1 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 07350597

FILIPE & LOURENÇO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 637/610912; identificação de pessoa colectiva n.º 500848874;
inscrição n.º 8/990709.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referente às prestações de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12967831

FONTINHA & FONTINHA � CONSTRUÇÃO CIVIL
E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8050/980202; identificação de pessoa colectiva n.º 504059157;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 51 e 52/990625.

Certifico que foi averbada a cessação de funções de Dulce Ma-
rina Ramos Fontinha Santos e João Paulo Ramos Fontinha, por
terem renunciado em 2 de Junho de 1999, e registada a alteração
do contrato quanto ao n.º 2 do artigo 1.º e os artigos 3.º e 4.º, os
quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

.........................................................................................................
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Lusíadas, 5, 3.º, C,

freguesia de Alcântara, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 1 000 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 500 000$
cada uma, ambas pertencentes à sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

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

3 � A sociedade não poderá ser obrigada em fianças, abonações,
letras de favor ou quaisquer outros actos ou contratos estranhos ao
objecto social.

Gerente designado � Belmira Celeste dos Santos Ramos
Fontinha.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 12963640

HRA � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8447/980702; identificação de pessoa colectiva n.º 504188933;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 41/991117.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 400 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma de 300 048$, do sócio Hum-
berto Jorge Costa Conde, e outra de 99 952$, do sócio Paulo
António Figueiredo Santos.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 12963712

LINHARES HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8025/980122; identificação de pessoa colectiva n.º 504050834;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 10/991110.

Certifico que foi registada a alteração do contrato, tendo sido
aditado o n.º 3 ao artigo 3.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de

capital até ao montante de 5 000 000$.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela
Monteiro. 10593420

JOÃO NUNES & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8201/980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504102214;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 4-6/991220.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente João
António Gomes Valente Nunes, por ter renunciado em 24 de No-
vembro de 1999, e registado o reforço de capital com 602 410$ e
a alteração do contrato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 1 002 410$, dividi-
do em duas quotas: uma do valor nominal de 902 169$, de que é
titular o sócio João Maria Valente Nunes, e outra do valor nomi-
nal de 100 241$, de que é titular a sócia Isabel Maria Gomes Va-
lente Nunes de Oliveira Menezes.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12946010

J. COELHO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8349/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504165860;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 28-30/990706.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente Jo-
aquim Francisco Coelho Dias, por ter renunciado em 16 de Junho
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de 1999, e registado o reforço de capital com 800 000$ e a altera-
ção do contrato quanto aos artigos 4.º e 5.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrita social, é de 1 200 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de 600 000$
cada uma e uma de cada sócia.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e a representação da sociedade competem aos
gerentes a nomear em assembleia geral, com ou sem remuneração,
conforme aí for deliberado.

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

3 � É nomeada gerente a sócia Maria Madalena Miranda Cor-
deiro.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12946583

IDEIAS E SURPRESAS IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8350/980525; identificação de pessoa colectiva n.º 504165828;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 36 e 37/991215.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes Jú-
lio Gil Francisco Alves da Silva e Sandra Cristina Rebocho Fife
de Almeida da Silva, por terem renunciado em 3 de Dezembro de
1999, e registado o reforço de capital com 602 410$ e a alteração
do contrato quanto aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter a se-
guinte redacção:

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 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia, será exercida pela sócia Ana Maria Pi-
mentel Azevedo, já nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura da
gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12946591

LISPARQUE � EXPLORAÇÃO E GESTÃO
DE ESPAÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4464/940111; identificação de pessoa colectiva n.º 503121495;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/981210.

Certifico que foi registado o reforço de capital com 745 000 000$
e a alteração do contrato quanto aos artigos 1.º e 3.º, os quais pas-
sam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma LISPARQUE �
Exploração e Gestão de Espaços, L.da, tem a sede em Lisboa, no

Olivais Shopping Center, na Rua da Cidade de Bolama, freguesia
de Santa Maria dos Olivais, concelho de Lisboa, podendo, no en-
tanto, a mesma ser transferida para outro local, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, mediante simples deliberação
da gerência.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
750 000 000$ e acha-se dividido em três quotas: duas no valor de
2 500 000$ cada uma, pertencentes, respectivamente, às sócias
MUNDICENTER � Sociedade Imobiliária, S. A., e outra a
DESIMO � Desenvolvimento e Gestão Imobiliária, L.da, e outra de
745 000 000$, pertencente à sócia LISCENTER � Centros Comer-
ciais de Lisboa, L.da

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 08374066

INFORFI � INFORMAÇÃO FINANCEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4721/940420; identificação de pessoa colectiva n.º 502356065;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
34/980622.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Deslocação da sede para a Azinhaga da Torre do Lumiar, 19, le-

tra B, 1.º, escritório 2, Lumiar, Lisboa.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

6 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 06685560

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PRONTÍSSIMO � COMÉRCIO E CONFECÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5042/960222; identificação de pessoa colectiva n.º 503599344;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 5 e 6/991231.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/991231 � Ces-
sação de funções da gerente Maria da Conceição Ovelheira
Tingelinhas, por ter renunciado em 22 de Novembro de 1999.

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

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro
e nos demais valores constantes da escrita social, é de 420 000$,
encontrando-se dividido nas seguintes quotas: uma do valor nomi-
nal de 140 000$ e outra do valor nominal de 70 000$, ambas per-
tencentes à sócia Catarina Maria Alcobia de Oliveira da Mata, e
uma do valor nominal de 140 000$ e outra do valor nominal de
70 000$, ambas pertencentes à sócia Maria Isabel da Silva Paz
Gomes.

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785776
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MOUTINHO & ATHAYDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8174/990607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
990607.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Moutinho & Athayde, L.da,
e tem a sua sede provisória no Largo das Palmeira, 10, rés-do-chão,
freguesia de Coração de Jesus, em Lisboa.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede
social ser alterada para qualquer outro local do País ou estrangei-
ro, bem como criar sucursais, agências, filiais ou outras formas de
representação.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços consultadoria
e comércio e representações de comunicação, publicidade, design,
eventos, entretenimento, promoções, cinema, TV, realidade virtual,
telecomunicações, vídeo, comércio electrónico, internet, intranet,
extranet e mobiliário urbano.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações noutras so-
ciedades, ainda que com objecto diferente, bem como participar em
agrupamento complementar de empresas ou por qualquer outra for-
ma associar-se a outras sociedades mediante deliberação nesse sen-
tido da assembleia geral.

3.º

O capital social é de 1 100 000$ ou 5486 euros e 78 cêntimos,
integralmente realizado em dinheiro, e corresponde à soma dos
valores das quotas dos sócios José Luiz de Araújo Moutinho Neto,
com uma quota no valor de 550 000$ ou 2743 euros e 39 cêntimos,
e Edson das Neves de Athayde, igualmente com uma quota no valor
de 550 000$ ou 2743 euros e 39 cêntimos.

4.º

A sociedade é administrada e representada por um ou mais ge-
rentes, os quais serão designados em assembleia geral, a qual po-
derá também deliberar sobre a duração dos respectivos mandatos,
bem como a sua destituição em qualquer momento.

§ 1.º A sociedade obriga-se validamente em todos os seus actos
e contratos com a assinatura de um gerente.

§ 2.º O exercício da gerência será ou não remunerado, sendo esta
fixada em assembleia geral convocada para o efeito.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre. Contudo, a cessão de
quotas a estranhos depende sempre do consentimento expresso da
sociedade, à qual é reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Penhora, arresto, arrolamento sobre a quota de um sócio ou

qualquer forma de apreensão judicial;
b) Cessão de quota sem prévio consentimento;
c) Acordo entre a sociedade e o seu titular;
d) Exoneração do sócio.
§ 1.º A amortização será efectuada após deliberação dos sócios

tomada em assembleia geral ou mediante comunicação recebida pela
sociedade através de carta registada dando o consentimento à amor-
tização nos 15 dias seguintes ao conhecimento do facto que origi-
nou a amortização.

§ 2.º A amortização far-se-á pelo valor da quota segundo o últi-
mo balanço aprovado.

§ 3.º A quota amortizada figurará como tal no balanço, poden-
do, porém, os sócios deliberar nos termos legais a correspondente
redução do capital social ou o aumento do valor das restantes quo-
tas ou ainda a criação de uma ou mais quotas de valor nominal
compatível para alienação a sócios ou terceiros.

7.º

Falecendo um sócio, a sua quota será transmissível aos seus su-
cessores, que nomearão entre si um representante comum, se a so-
ciedade não preferir, nos 60 dias posteriores à comunicação do
óbito, adquirir a quota ou fazê-la adquirir por terceiro.

§ único. O preço da aquisição da quota será o valor dessa quota
que resultar do último balanço aprovado à data do óbito.

8.º

A sociedade poderá celebrar contratos de suprimento com os só-
cios nos termos fixados em assembleia geral, que deliberará por
maioria a autorização para a celebração de tal contrato.

§ único. Os suprimentos serão reembolsáveis no prazo de ano se
outro não for o entendimento em assembleia geral.

9.º

As deliberações sociais serão tomadas por maioria em assembleia
geral, que reunirá obrigatoriamente uma vez por ano, ou por escri-
to, no caso de todos os sócios se encontrarem de acordo quanto a
esta forma de deliberação.

10.º

A sociedade dissolver-se-á por acordo dos sócios e nos demais
casos previstos na lei, competindo ao gerente em exercício a liqui-
dação do respectivo património.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10435778

MARIA DO ROSÁRIO PARTIDÁRIO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8880/000228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceram como outorgantes Maria do Rosário Sintra de Almeida Par-
tidário, contribuinte fiscal n.º 113279957, natural de Lisboa, fregue-
sia de São Jorge de Arroios, e mando, José Júlio Troullioud Martins
de Jesus, contribuinte fiscal n.º 170248046, natural de Lisboa, fre-
guesia do Alto do Pina, casados sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua de Tristão da Cunha, 44, em Lisboa,
portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 5192032,
emitido em 3 de Julho de 1998, e 5036549, emitido em 29 de De-
zembro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa,
e Artur Alberto de Almeida Partidário, contribuinte fiscal
n.º 120529890, natural da freguesia e concelho do Seixal, casado
com Rita Maria Sintra de Almeida Partidário sob o regime da co-
munhão geral de bens, residente na Calçada da Tapada, 129, 3.º,
esquerdo, em Lisboa, portador do bilhete de identidade n.º 1323526,
emitido em 11 de Junho de 1997 pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Maria do Rosário Partidário �
Consultores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Tristão da Cunha,
44, em Lisboa, freguesia de Santa Maria de Belém.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem 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 consultadoria (não jurídica),
estudos e formação profissional nos domínios do ambiente, do or-
denamento do território e do turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente subs-
crito e realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas:
uma do valor nominal de 4500 euros, titulada pela sócia Maria do
Rosário Sintra de Almeida Partidário, e duas iguais, do valor no-
minal de 250 euros cada uma e uma de cada um dos sócios José
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Júlio Troullioud Martins de Jesus e Artur Alberto de Almeida Par-
tidário.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio José Júlio Troullioud
Martins de Jesus.

ARTIGO 5.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965134

COM � CENTRO DE ORGANIZAÇÃO
E MICROFILMAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 49 607; identificação de pessoa colectiva n.º 500592110; entra-
da: 5970; data: 990824.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

22 de Fevereiro de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Fa-
ria Moreira da Silva. 11996129

CARDOSO & AZEVEDO CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 27 469/590422; identificação de pessoa colectiva n.º 500053030;
entrada: 5944/990823.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12994154

MAQUIVIL � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 57 852/830310; identificação de pessoa colectiva n.º 501364633;
entrada: 5816/990816.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10091106

PASTELARIA SÃO JOÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 20 494/490119; identificação de pessoa colectiva n.º 500212635;
entrada: 7552/991202.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10459871

MARTELEIRA � MODA E ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1964/900719; identificação de pessoa colectiva n.º 502386550;
entrada: 6176/990909.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10578994

MUNDAI � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8341/990805; identificação de pessoa colectiva n.º 500274762;
entrada: 6073/990902.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10082328

MERCEARIA LISBOA CHIQUE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 23 059/540802; identificação de pessoa colectiva n.º 500191123;
entrada: 6093/990903.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10435182

M. GOMES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 831/611020; identificação de pessoa colectiva n.º 500482160;
entrada: 5748/990813.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 08924236

PRINTEL � SOCIEDADE DE APOIO ÀS INSTALAÇÕES
INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 651/870625; identificação de pessoa colectiva n.º 501844147; en-
trada: 7549/991202.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10494081

MIL E UMA PÁGINAS � ACTIVIDADES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7959/990326; entrada: 7797/991216.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11314273

COPINA � SOCIEDADE DE CONSULTADORIA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1423/920213; identificação de pessoa colectiva n.º 502713356;
entrada: 6602/991007.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10473327

MIRANDELA � ARTES GRÁFICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4163/120718; identificação de pessoa colectiva n.º 500194335;
entrada: 5986/990825.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11997192

PL � PLANEAMENTO E GESTÃO DE PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 559/870421; identificação de pessoa colectiva n.º 501814094;
entrada: 4956/990726.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11997206

MENTES DE CONTACTO, PRODUÇÕES
MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7367/980727; entrada: 8633/000817.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11997214

CARPE DIEM � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4452/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960;
entrada: 8613/000225.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12921963

CARPE DIEM � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4452/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 503444960;
entrada: 8613/000225.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11983183

CRÉDITO AGRÍCOLA VIDA � COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7733/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504405489;
entrada: 6052/990831.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10082123

CGIS (PORTUGAL) � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6603/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503604690;
entrada: 5935/990823.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 08853878

CERTAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2029/921013; identificação de pessoa colectiva n.º 502856262;
entrada: 6049/990831.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10082115

MICROPROG � APLICAÇÕES DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 68 342/880421; identificação de pessoa colectiva n.º 501979352;
entrada: 5830/990817.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12994111

PRODAGE � PROCESSAMENTO DE DADOS
DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 655/901121; identificação de pessoa colectiva n.º 502449195; en-
trada: 8266/000107.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11476621

PORTLÍNGUA � PROFESSORES E TRADUTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 399/900723; identificação de pessoa colectiva n.º 502386380; en-
trada: 5358/990803.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10475915

M. S. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 65 287/870313; identificação de pessoa colectiva n.º 501798404;
entrada: 5744/990813.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 09189807

PORÃO DA NAU � CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 666/910531; identificação de pessoa colectiva n.º 502571500; en-
trada: 5735/990813.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12994146

MC � LEASING, SOCIEDADE DE LOCAÇÃO
FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7976/990401; identificação de pessoa colectiva n.º 502598042;
entrada: 6703/991012.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 10461256

COMPROJECTO � PROJECTOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1517/810825; identificação de pessoa colectiva n.º 501191690;
entrada: 7066/991102.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 11333014

CRUZGEST � SOCIEDADE GESTORA DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1290/911219; identificação de pessoa colectiva n.º 502679557;
entrada: 5966/990824.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de
Sousa Rebelo. 12994162

COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4082/120322; identificação de pessoa colectiva n.º 500078386;
inscrições n.os 25 e 26; números e data das apresentações: 5, 6, 7 e
8/991126.

Certifico que o capital social de 35 000 000$ foi aumentado para
175 420,72 euros, tendo sido alterada a totalidade do pacto, que
passou a ter a seguinte redacção, por transformação em S. A.:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação de Costa & Filhos, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Praça de D. Pedro IV (Ros-
sio), 1 e 2, e Rua Augusta, 291 a 295, freguesia de Santa Justa, con-
celho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da administração, pode a sede ser
transferida para outro local do mesmo concelho, para concelho li-
mítrofe ou para qualquer outro local para o qual a administração
esteja habilitada a deliberar.

ARTIGO 3.º

Objecto

O objecto da sociedade é o comércio de artigos de malha,
camisaria, gravataria, chapelaria e artigos similares e ainda o exer-
cício de qualquer outro ramo de comércio em que os sócios acor-
dem e seja legalmente possível.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
175 420 euros e 72 cêntimos, sendo representado por 17 542 072 ac-
ções com o valor nominal de 1 cêntimo de euro cada uma.

ARTIGO 5.º

Acções

1 � As acções são nominativas, sendo representadas por títulos
de 1, 10, 100, 1000 e múltiplos de 1000 acções.

2 � Os títulos definitivos e provisórios são assinados por um
administrador, podendo as assinaturas ser de chancela por ele au-
torizada.

3 � As acções só podem ser convertidas em acções ao portador
por deliberação tomada pelos votos correspondentes à maioria ne-
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cessária para deliberar alterações do contrato de sociedade, sem pre-
juízo do disposto no n.º 5 deste artigo.

4 � A conversão de todas as acções nominativas em acções ao
portador, deliberada nos termos do número anterior, elimina as res-
trições à transmissibilidade das acções e afasta o direito de prefe-
rência dos accionistas, estatutariamente consagrados.

5 � A sociedade poderá emitir acções escriturais nos termos da
lei aplicável, caso em que todas as referências do presente contrato
relativas às acções nominativas se consideram aplicáveis às acções
escriturais que venham a ser criadas ex novo ou por conversão.

6 � Poderão ser criadas categorias de acções privilegiadas, de-
signadamente acções preferenciais sem direito de voto, eventualmen-
te remíveis.

ARTIGO 6.º

Transmissão de acções

1 � Excepto nos casos em que for feita em favor de accionistas
ou de descendentes, a transmissão de acções está sujeita ao consen-
timento da sociedade, sem prejuízo do disposto no artigo seguinte.

2 � O accionista que quiser transmitir parte ou a totalidade das
suas acções deverá comunicar a sua intenção ao conselho de admi-
nistração por meio de carta registada, com aviso de recepção, es-
pecificando o nome do adquirente e os termos e condições da trans-
missão projectada.

3 � O conselho de administração notificará os accionistas, se
estes forem em número inferior a 10, ou convocará a assembleia
geral no prazo de 30 dias a contar da recepção da comunicação
prevista no n.º 2, a fim de lhes dar conhecimento da transmissão
projectada.

2 � Caso a sociedade delibere a recusa do consentimento à trans-
missão de acções projectada, ela poderá deliberar:

a) Adquirir tais acções até um montante correspondente a 10%
do capital social e amortizar as restantes, nos termos do artigo 8.º
deste contrato;

b) Amortizar todas ou parte dessas acções;
c) Permitir aos accionistas que exerçam o seu direito estatutário

de preferência, sobre parte ou a totalidade das mesmas;
d) Que tais acções sejam adquiridas por outra pessoa.
5 � A aquisição das acções em qualquer das modalidades pre-

vistas no número anterior deverá ser feita nas condições de preço
e pagamento aplicáveis à transmissão projectada, se a mesma for a
título oneroso ou, sendo esta a título gratuito, pelo valor real resul-
tante de um balanço especial a ser elaborado para efeito pela so-
ciedade e que tenha a concordância de um revisor oficial de con-
tas designado pelo alienante.

6 � Caso a sociedade nada delibere no prazo de 60 dias conta-
do da recepção da pretensão do accionista que pretende alienar as
suas acções, os demais accionistas, notificados dessa pretensão,
disporão de 15 dias para exercerem o respectivo direito de prefe-
rência, nos termos do artigo seguinte.

7 � Se, nos prazos estabelecidos no número anterior, a sociedade
não deliberar adquirir, amortizar ou fazer adquirir as acções e os
accionistas não exercerem o seu direito de preferência, podem as
acções ser livremente transmitidas a terceiros nos termos propostos.

8 � A aquisição e a amortização das acções, previstas neste con-
trato, tem de ser feita relativamente à totalidade das acções cuja
transmissão projectada é submetida ao consentimento da sociedade
e ao direito de preferência dos accionistas.

9 � O disposto no presente artigo não é aplicável às transmis-
sões por morte ou às transmissões inter vivos entre accionistas ou
em favor de descendentes.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência

1 � Os accionistas terão o direito de preferência na aquisição de
acções da sociedade relativamente às quais haja um projecto de
transmissão onerosa, caso a sociedade não delibere adquirir para
carteira própria tais acções ou amortizá-las, nos termos previstos nas
alíneas a) e b) do artigo anterior.

2 � Notificados pela administração, nos termos previstos no
número anterior, os accionistas poderão desde logo manifestar a sua
intenção de exercer o respectivo direito de preferência ou poderão
fazê-lo na assembleia ou em deliberação em que a sociedade ma-
nifeste a sua decisão.

3 � Os accionistas exercem a preferência na aquisição das ac-
ções na proporção das suas entradas de capital.

4 � O exercício da preferência deve constar da acta da assem-
bleia ou de comunicações registadas, com aviso de recepção, diri-
gidas ao conselho de administração.

5 � A renúncia ao exercício da preferência, previsto e regulado
neste artigo e no anterior, pode ser deliberada em assembleia uni-
versal ou integrar deliberação unânime por escrito.

6 � O direito de preferência, cujo exercício é previsto e regula-
do neste artigo, pode ser excluído por acordo subscrito por todos
os accionistas.

7 � O exercício do direito de preferência não tem por objecto
as transmissões em favor de accionistas ou de descendentes.

ARTIGO 8.º

Amortização de acções

1 � Independentemente do consentimento dos respectivos titu-
lares, a sociedade poderá deliberar a amortização das acções na si-
tuação prevista nas alíneas a) e b) do n.º 4 do artigo 6.º e ainda
sempre que:

a) As acções tenham sido transmitidas com infracção do dispos-
to nos artigos 6.º e 7.º;

b) Os respectivos titulares exerçam abusivamente o direito de
informação, prejudicando o normal funcionamento da sociedade e
o interesse social.

2 � A amortização prevista neste artigo implica a redução do
capital social correspondente ao valor nominal das acções amorti-
zadas e a extinção destas.

3 � A amortização será deliberada em assembleia geral e comu-
nicada pela administração aos accionistas titulares das acções amor-
tizadas.

4 � Sem prejuízo da situação prevista no n.º 4 do artigo 6.º, a
amortização efectuar-se-á pelo valor contabilístico das acções de-
corrente do último balanço aprovado, podendo o respectivo paga-
mento ser feito em seis prestações semestrais sem juros.

5 � A deliberação de amortização pode ser tomada no prazo de
um ano a contar da ocorrência do facto que a fundamenta.

ARTIGO 9.º

Obrigações

A sociedade poderá, obtidas as necessárias autorizações, emitir
obrigações até ao limite máximo previsto na lei, na forma que for
determinada em assembleia geral e em todas as espécies permitidas
por lei.

CAPÍTULO III

Orgânica da sociedade

SECÇÃO I

Deliberações dos accionistas. Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição e composição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que tive-
rem averbadas em seu nome nos respectivos livros da sociedade, nos
cinco dias que imediatamente antecederem a sua realização, uma ou
mais acções e que estejam em condições de exercer o direito de voto
ou, tratando-se de acções ao portador não registadas, se encontrem,
com a mesma antecedência, depositadas em qualquer instituição de
crédito ou na sede da sociedade.

2 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, a eleger pela assembleia geral de entre ac-
cionistas ou não accionistas, para mandatos de dois exercícios so-
ciais renováveis.

3 � Os accionistas que sejam unicamente titulares de acções sem
direito de voto e os obrigacionistas não podem assistir e participar
nas assembleias gerais.

4 � A representação dos accionistas que sejam pessoas colecti-
vas far-se-á por quem para o efeito for designado e a dos que se-
jam pessoas singulares por qualquer outro accionista, pelo cônjuge
ou qualquer parente na linha recta.

5 � Os instrumentos de representação deverão revestir a forma
de cartas dirigidas ao presidente da mesa da assembleia geral, sem
necessidade de reconhecimento da assinatura, embora sendo feita
prova da qualidade de accionista ou de titular de órgão executivo
de accionista que seja pessoa colectiva.
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ARTIGO 11.º

Convocação e funcionamento da assembleia geral

1 � As assembleias gerais considerar-se-ão constituídas, em pri-
meira convocação, desde que estejam presentes ou representados
accionistas que detenham acções correspondentes, pelo menos, a
metade do capital social, não se contando para o cômputo deste a
eventual existência de acções próprias.

2 � A assembleia geral poderá ser convocada apenas por carta
registada, com aviso de recepção, enviada aos accionistas com a
antecedência de, pelo menos, 21 dias, sem prejuízo de a adminis-
tração decidir promover a publicação da convocatória.

ARTIGO 12.º

Remuneração de membros dos órgãos sociais

1 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a eventual atri-
buição de remunerações aos diversos titulares dos órgãos sociais,
sem prejuízo do disposto no n.º 3.

2 � Uma vez deliberada, pela assembleia geral, a remuneração,
ou não, dos diversos titulares dos órgãos sociais, compete àquela
assembleia, ou a uma comissão de vencimentos por ela nomeada, e
constituída por três membros, fixar essa remuneração.

3 � A remuneração do revisor oficial de contas será estabelecida
pela administração.

4 � Sendo estabelecido que a remuneração dos administradores
inclua uma participação nos lucros do exercício, a percentagem glo-
bal destes a utilizar para esse fim não pode exceder 25% dos lu-
cros do exercício que forem distribuíveis.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 13.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por um número
ímpar de membros, mínimo de três e máximo de nove.

2 � A designação dos administradores far-se-á em assembleia
geral para mandatos de dois exercícios sociais, renováveis por uma
ou mais vezes, com os votos favoráveis de, pelo menos, 40% do
capital social, em primeira convocação.

3 � A eleição dos administradores realizar-se-á por listas, sen-
do designados aqueles que integrarem a lista mais votada, aprova-
da pelos votos correspondentes à maioria prevista na parte final do
n.º 2 deste artigo, assumindo as funções de presidente do conselho
de administração o elemento da lista mais votada que for indicado
em primeiro lugar. As listas apresentadas a sufrágio poderão indi-
car suplentes.

4 � Os administradores são dispensados de prestar caução.

ARTIGO 14.º

Competência

1 � Ao conselho de administração, enquanto órgão de represen-
tação da sociedade, cabem os mais amplos poderes necessários à
prática de actos de gestão e administração da sociedade, compe-
tindo-lhe, designadamente, para além dos previstos na lei e em
outras disposições deste contrato:

a) Decidir o aumento do capital social, por entradas em dinhei-
ro, desde que o mesmo não ultrapasse o montante equivalente a
350 000 euros;

b) Decidir a associação com terceiros, sob qualquer forma legal
ou contratual, nomeadamente para formar sociedades, consórcios,
agrupamentos complementares de empresas ou associações em par-
ticipação, assim como a subscrição, aquisição, alienação ou onera-
ção de participações no capital social de quaisquer outras socieda-
des, independentemente do respectivo objecto;

c) Designar as pessoas que representarão a sociedade no exercí-
cio de cargos sociais noutras empresas, bem como as pessoas que
deverão representá-la nas assembleias gerais das entidades partici-
padas, quando a mesma não for assumida pelo respectivo presidente.

2 � O conselho de administração pode delegar num ou mais ad-
ministradores a gestão corrente da sociedade ou optar por criar, para
esse efeito, uma comissão executiva composta por, pelo menos, três
administradores.

ARTIGO 15.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois administra-
dores, do administrador-delegado, dentro dos poderes da delegação,
ou de um ou mais mandatários ou procuradores, nos termos dos res-
pectivo mandatos.

2 � Em todos os documentos de mero expediente, tais como o
endosso de cheques, vales e outro valores a depositar em conta da
sociedade aberta em instituição de crédito e simples correspondên-
cia, e na execução de deliberações da assembleia geral, que cons-
tem de acta da sociedade, é sempre suficiente intervenção de um
administrador.

ARTIGO 16.º

Limites à actuação da administração

À administração e aos respectivos membros, isolada ou conjun-
tamente, é vedado prestarem funções e garantias pessoais ou reais
pela sociedade se as mesmas, não tendo em vista a realização do
objecto social, não forem concedidas em favor de sociedade que se
encontre em relação de grupo, ou entidade relativamente à qual haja
fundado interesse da sociedade.

ARTIGO 17.º

Funcionamento do conselho de administração

1 � O conselho de administração reúne, pelo menos, semestral-
mente e funciona nos termos dos números seguintes.

2 � Os administradores devem ser convocados por escrito, no-
meadamente por carta ou telecópia, com a antecedência mínima de
oito dias.

3 � As convocatórias são dispensadas se o conselho de admi-
nistração designado deliberar reunir em datas fixas; caso em que tal
deverá ser lavrado em acta do conselho e formalmente comunica-
do aos seus membros.

4 � Quando esteja em causa deliberação sobre os assuntos ex-
pressamente referidos no n.º 2 do artigo 2.º, no n.º 1 do artigo 14.º
e no n.º 2 do artigo 19.º deste contrato, a convocação do conselho
de administração terá de ser obrigatoriamente realizada por meio de
carta registada, com aviso de recepção, ou com protocolo, enviada
com a antecedência mínima de 10 dias, a menos que todos os seus
membros estejam presentes.

5 � Qualquer administrador pode fazer representar-se por outro
na reunião do conselho de administração, mediante carta ou tele-
cópia dirigida ao presidente, sem prejuízo de cada instrumento de
representação só poder ser utilizado para a reunião em função da
qual tiver sido criado.

6 � Na falta do presidente do conselho de administração, presi-
dirá à reunião da administração o membro que se encontrar há mais
tempo em funções e, em caso de igualdade, o mais idoso.

7 � É admissível, em qualquer circunstância, o voto por corres-
pondência, por carta ou telecópia do administrador impedido de
estar presente na reunião, contanto que a sua assinatura seja reco-
nhecida pela maioria dos administradores presentes.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 18.º

Composição e funcionamento

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e a um
suplente, com os requisitos estabelecidos na lei, eleitos pela assem-
bleia geral para mandatos de dois exercícios sociais, renováveis.

CAPÍTULO IV

Funcionamento da sociedade

ARTIGO 19.º

Aplicação de resultados

1 � O lucro líquido, legal e contratualmente distribuível, terá a
aplicação que, sob proposta do conselho de administração, a assem-
bleia geral determinar.
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2 � O conselho de administração pode, obtido o parecer favo-
rável do fiscal único, deliberar, por uma só vez, na segunda meta-
de de cada exercício, conceder adiantamentos sobre lucros previsí-
veis, observados os limites legais.

ARTIGO 20.º

Direito de informação

1 � Sendo solicitadas informações à administração, disporá esta
do prazo de 60 dias para conceder a resposta devida, sem prejuízo
de disposições legais imperativas que, para uma situação concreta,
estabeleçam um prazo inferior.

2 � O conselho de administração poderá regulamentar o exercí-
cio do direito de informação, devendo submeter eventual regulamen-
to à assembleia geral subsequente à sua aprovação, sem prejuízo de
o mesmo se considerar desde logo vigente e eficaz.

3 � Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, é lícito à
sociedade recusar a consulta dos livros e instrumento sociais no
período de elaboração e aprovação interna das contas anuais.

CAPÍTULO V

Disposições finais

ARTIGO 21.º

Foro

Para dirimir todas as questões emergentes deste contrato, desig-
nadamente quanto à validade das respectivas cláusulas e ao exercí-
cio dos direitos sociais, entre os accionistas e a sociedade, ou entre
esta e os membros dos seus órgãos ou liquidatários, é exclusiva-
mente competente o Tribunal da Comarca de Lisboa, por ser aquele
que corresponde à sede social.

ARTIGO 22.º

Derrogação de preceitos supletivos

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais po-
dem ser derrogadas por deliberação dos accionistas desde que to-
mada por dois terços dos votos correspondentes ao capital social e
não contrarie qualquer disposição deste contrato.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

26 � Apresentação n.º 08/991126 � Nomeação do conselho de
administração e do fiscal único, por deliberação de 25 de Novem-
bro de 1999, para o biénio de 1999-2000:

Conselho de administração: Pedro António Nazareth Costa, Rua
do Comandante José Simões Bento, 56, Cruz Quebrada, Oeiras, pre-
sidente; Maria Teresa Nazareth Costa Azevedo, Rua da Mata de S.
Mateus, 62, Cruz Quebrada, Oeiras; Maria da Graça Nazareth Costa
Segurado Pavão, casada, Calçada do Galvão, 13, 1.º, direito, Lis-
boa; Manuela Barbosa Nazareth Costa Quintela Saldanha, casada,
Rua da Mata de S. Mateus, 58, Cruz Quebrada, Oeiras, e Pedro
Miguel Barbosa Nazareth Costa, casado, Rua da Mata de S. Ma-
teus, 56-A, Cruz Quebrada, Oeiras.

Fiscal único: Carlos Abreu, João Cipriano & Associados �
SROC, Alameda de D. Afonso Henriques, 21, 2.º, Lisboa, e Car-
los Alberto Antunes Abreu, casado, Rua do Professor Delfim San-
tos, 3, 5.º, I, Lisboa - revisor oficial de contas suplente.

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965916

P. C. S. P. � PRESTAÇÃO DE CUIDADOS DE SAÚDE
PRIVADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4058/950120; identificação de pessoa colectiva n.º 503344419;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 16 e 17/000104.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

02 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 16/000104 � Ces-
sação de funções do gerente José António Coelho Miranda Rosa,
por ter renunciado em 29 de Novembro de 1999.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado para
5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º e 6.º, os quais pas-
saram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros
cada uma, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios, Car-
los Manuel da Silva Matos Frazão e António Fernando Fialho
Silvério.

6.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por Carlos Manuel da
Silva Matos Frazão e António Fernando Fialho Silvério, já nome-
ados gerentes, obrigando-se a sociedade em todos os seus actos e
contratos, activa e passivamente, com a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12775800

MOURA & GODINHO � REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4206/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503382128;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/991130.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 3.º, que passa a ter a seguinte redacção e designa-
ção de gerente:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de três quotas, sendo uma de
40 000$, do sócio Luís Manuel Pereira da Silva Ferreira, uma de
164 000$, da sócia Marília de Lurdes Vogado Moura, e outra de
196 000$, do sócio Henrique Manuel Algarvio Paulos.

Gerente designado: Henrique Manuel Algarvio Paulos.

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

Vai conferida e conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10459430

PAPV � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
E CONSULTADORIA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7355/980722; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 7/000104.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

Denominação e sucursais

1 � A sociedade adopta a denominação de PAPV � Sociedade
de Investimentos e Consultadoria, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede
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na Rua do Conde de Redondo, 76, 6.º, direito, em Lisboa, na fre-
guesia de Coração de Jesus, e durará por tempo indeterminado.

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

Vai conferida e conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12774618

POLIMÓVEL � DECORAÇÕES , L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 387/631106; identificação de pessoa colectiva n.º 500551928;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 11/000104.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5000 euros, tendo sido alterados os artigos 3.º
e 5.º e eliminado o 10.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e está
dividido em duas quotas iguais, de 2500 euros cada uma, uma de
cada sócio.

ARTIGO 5.º

Mediante deliberação da assembleia geral, por unanimidade dos
sócios, podem ser-lhes exigidas prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 40 000 euros.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12775509

 PRICEWATERHOUSECOOPERS � AUDITORES
E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7297/980625; identificação de pessoa colectiva n.º 504193279;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 27/991011.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

05 � Apresentação n.º 27/991011 � Projecto de fusão, por in-
corporação, com transferência global do património das sociedades
Price Waterhouse � Auditores e Consultores, L.da, Avenida da Li-
berdade, 245, 8.º, letra A, Lisboa, Coopers & Lybrand, L.da, Rua
de Oliveira Monteiro, 168, Porto, e Coopers & Lybrand � Gestão
de Bases de Dados, L.da, Rua do Dr. Eduardo Neves, Edifício
Caravelas, 9, 6.º, Lisboa.

Alteração do objecto para prestação de serviços de auditoria con-
tabilística, financeira, de qualidade e de gestão, prestação de servi-
ços de consultoria de gestão, industrial, financeira, informática,
ambiental e em recursos humanos; prestação de serviços de apoio
à formação, ao desenvolvimento, à reorganização e à gestão de em-
presas, e de assistência contabilística, fiscal e administrativa às
mesmas; prestação de serviços de formação profissional nos domí-
nios da sua actividade, incluindo o recrutamento e selecção de pes-
soal para outras empresas e alteração parcial do contrato.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10081003

CEGILMÓVEL � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2207/921216; identificação de pessoa colectiva n.º 502889616;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 26/990813.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10090983

PAM, PESSOAL, ADMINISTRAÇÃO
E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2667/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 501908650;
entrada: 5084; data: 990728.

Certifico que foram depositados 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 Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965975

AUDIOGUIA � SERVIÇOS CULTURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4736/951013; identificação de pessoa colectiva n.º 503512524;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 3 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 19 e 20/991231.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

03 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/991231 � Ces-
sação de funções da gerente Ana Cristina Comes Santos
Cambournac Roque Martins, por ter renunciado em 31 de Março
de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º, 2.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redac-
ção e designação de gerentes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Audioguia, Serviços Culturais, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Professor Francisco Gentil, 8 A/B, fre-
guesia do Lumiar, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria não jurídica de em-
presas, serviços, promoção e organização de eventos culturais, im-
portação e exportação de bens consumíveis e equipamentos para dis-
tribuição e revenda.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes do activo social, é de 5000 euros e corres-
ponde à soma de três quotas: uma de 2550 euros, pertencente ao
sócio Luís Miguel Jorge Alpendre, e outras duas iguais, de
1225 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios Filipe
Carlos Mendes de Sousa e José Miguel Tavares Roque Martins.

Gerentes designados: Filipe Carlos Mendes de Sousa e José
Miguel Tavares Roque Martins

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respe-
ctiva.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12784095

MOURA & GODINHO � REPRESENTAÇÕES
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4206/950316; identificação de pessoa colectiva n.º 503382744;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 12/000104.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da a provação das contas: 22 de Dezembro de 1999.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785750
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PREDIMERCANTIL � SOCIEDADE PROMOÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3273/940203; identificação de pessoa colectiva n.º 503134783;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 27 e 28/991214.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/991214 � Ces-
sação de funções do gerente Jorge Manuel de Andrade Martins Con-
treiras, por destituição, em 9 de Novembro de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 2.º, n.º 1, 4.º e 5.º, n.º 1, que passam a ter a se-
guinte redacção:

2.º

1 � A sede social é no Campo Grande, 12, 1.º, escritório 9, fre-
guesia de Campo Grande, concelho de Lisboa.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais, do valor nominal de
500 00$, pertencendo uma à sócia PLURIGIMO � Companhia de
Promoção e Engenharia Imobiliária, L.da, e outra ao sócio João
Mateus Lopes.

5.º

1 � A gerência da Sociedade, dispensada de caução, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compete
ao sócio João Mateus Lopes e ao não sócio Alberto de Freitas, os
quais desde já ficam nomeados gerentes.

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

Vai conferida e conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965967

CRUZ & REIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5824/961227; identificação de pessoa colectiva n.º 503794333;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 42 e 43/991230.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 42/991230 � Ces-
sação de funções do gerente Sérgio Paulo Reis Pereira, por ter re-
nunciado em 14 de Setembro de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º e 6.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade mantém a firma Cruz & Reis, L.da, e tem a sua sede
na Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco, Shopping Center Amo-
reiras, loja 2.066, freguesia de São Mamede.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade e com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios Elsa Maria
Simões da Cruz e Manuel Ferreira Costa, sendo suficiente a assi-
natura de um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos ou a de um procurador com poderes especiais.

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

Vai conferida e conforme.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11337982

MÁRIO SILVA & SILVA � ADMINISTRAÇÃO, LOCAÇÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7270/980617; identificação de pessoa colectiva n.º 504193775;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 13/991230.

Certifico que o capital social de 5 000 000$ foi aumentado para
39 300 000$ de acordo com o teor da inscrição acima referida.

02 � Apresentação n.º 13/991230 � Reforço de capital.
Reforço: 34 300 000$, realizado por entradas em espécie, por

accionistas, e representado pela emissão de 34 300 novas acções do
valor nominal de 1000$ cada uma.

Capital: 39 300 000$.

Relatório

1 � Introdução

O presente relatório foi elaborado para cumprimento do dispos-
to no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais e reporta-
-se às entradas em espécie a efectuar pelos sócios Mário da Silva,
portador do bilhete de identidade n.º 321290, emitido em 24 de
Janeiro de 1995 pelo Arquivo de Identificação de Lisboa, e sua
mulher, Maria Fernanda Freitas da Silva, portadora do bilhete de
identidade n.º 1136492, emitido em 24 de Janeiro de 1995 pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa, no aumento do capital social
da sociedade anónima Mário Silva & Silva � Administração, Lo-
cação e Investimentos Imobiliários, S. A., para realização total do
capital subscrito (no aumento do Capital Social) por estes sócios,
no valor de 34 300 000$.

O capital social da sociedade Mário Silva & Silva � Adminis-
tração, Locação e Investimentos Imobiliários, S. A., após a realiza-
ção do aumento por entradas em espécie a que se reporta o presen-
te relatório, será elevado de 5 000 000$ para 39 300 000$.

2 � Indicação dos critérios utilizados para a avaliação

A avaliação dos bens foi efectuada de acordo com as Normas
Técnicas de Revisão Legal de Contas, aprovadas pela Câmara dos
Revisores Oficiais de Contas, e da Recomendação Técnica n.º 14 �
Verificação das entradas para realização do capital das sociedades,
elaborada pela Comissão Técnica das Normas, emitida em Março
de 1995 e revista em Março de 1996.

Conforme determina a referida Recomendação Técnica, foi uti-
lizado o critério do justo valor na avaliação desses bens.

3 � Identificação da titularidade dos bens

Os bens descritos e avaliados no presente relatório consistem em
dois imóveis (fracções autónomas) e são de propriedade de Mário
da Silva e de Maria Fernanda Freitas da Silva, casados sob o re-
gime da comunhão geral de bens sem convenção antenupcial.

Os bens imóveis que os sócios Mário da Silva e Maria Fernanda
Freitas da Silva irão utilizar para realizar o aumento do capital da
sociedade são os seguintes:

a) Fracção autónoma designada pela letra B, destinada a comér-
cio, correspondente ao rés-do-chão, lado direito, do prédio sito na
Rua da Fonte, 20, 20-A a 20-D, freguesia de Carnide, concelho de
Lisboa, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo
513-B e descrito na 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lis-
boa sob a ficha n.º 0042/011087-B, da freguesia de Carnide;

b) Fracção autónoma designada pela letra C, destinada a comér-
cio, correspondente ao rés-do-chão, lado esquerdo, do prédio sito
na Rua da Fonte, 20, 20-A a 20-D, freguesia de Carnide, concelho
de Lisboa, inscrito na respectiva matriz predial urbana sob o artigo
513-C e descrito na 6.ª Conservatória do Registo Predial de Lis-
boa sob a ficha n.º 0042/011087-C, da freguesia de Carnide.

4 � Descrição e valorização dos bens

O valor total dos bens avaliados é de 34 300 000$, correspon-
dendo 15 250 000$ ao imóvel descrito na alínea a) do ponto ante-
rior e 19 050 000$ ao imóvel descrito na alínea b) do ponto ante-
rior.

Dado que os referidos são pertença de Mário da Silva e Maria
Fernanda Freitas da Silva (marido e mulher), cada sócio irá utili-
zar metade dos referidos valores para realizar o aumento do capi-
tal subscrito.
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5 � Relação do valor dos bens avaliados e do valor
nominal do capital subscrito pelo sócio

O valor de avaliação dos bens que constituem a entrada em es-
pécie dos sócios Mário da Silva (17 150 000$) e Maria Fernanda
Freitas da Silva (17 150 000$) é igual ao valor nominal do aumento
de capital por eles subscrito.

29 de Novembro de 1999. � Maria Odete Lobato Navalho (re-
visora oficial de contas n.º 792), em representação de Navalho, Mar-
tins & Associado � SROC (sociedade de revisores oficiais de con-
tas n.º 138).

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respecti-
va.

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida faria
Moreira da Silva. 12785580

PAPUAS � ANIMAÇÃO PARA VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4534/950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503462101;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 2 e 3/9909291.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � OF � Apresentação n.º 02/
990929 � Cessação de funções do gerente Bruno Maurice Paul
Beaudouin, por ter renunciado em 22 de Julho de 1999.

03 � Apresentação n.º 03/990929 � Designação como gerente,
por deliberação de 22 de Julho de 1999, de Armando Augusto Fi-
lipe Torrezão Champlon.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082913

PAPUAS � ANIMAÇÃO PARA VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4534/950713; identificação de pessoa colectiva n.º 503462101;
entrada: 5384; data: 990803.

Certifico que foram depositados 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 Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10805893

MENDONÇA & PAULINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 445/890504; identificação de pessoa colectiva n.º 500190640;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 11 e inscrição n.º 15; números e data das apresentações: 4 e 5/
000112.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

06 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 04/000112 � Ces-
sação de funções do gerente Cândido Gravito Sardinha, por ter re-
nunciado em 29 de Outubro de 1999.

11 � Averbamento n.º 1 � OF � Apresentação n.º 04/
000112 � Cessação de funções do gerente José António da Silva
Marques, por ter renunciado em 29 de Outubro de 1999.

15 � Apresentação n.º 05/000112 � Nomeação de gerentes, por
deliberação de 3 de Novembro de 1999, de Paulo Graça Moura, ca-
sado, Travessa de Helena Vieira da Silva, 259, 1.º, Leça de Palmela,
Carlos Alberto de Espírito Santo Delfim, casado, Urbanização En-
costa do Douro, lote 1, entrada C, 1.º, direito, Gondomar, Nuno
Miguel Pereira Gonçalves, casado, Rua de Carlos Oliveira, 8, ap.
3, Lisboa, e Dario Maia Esteves Alexandrino, casado, Alameda dos
Moinhos, 3, lote 11, 6.º, B, Alfragide, Amadora.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785377

CUTILITA � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6636/971125; identificação de pessoa colectiva n.º 504023497;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7; número e data da apresentação:
11/000111.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

05 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 11/000111 � Ces-
sação de funções da gerente Carla Sofia Pinto Barreto, por ter re-
nunciado em 18 de Novembro de 1999.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12793434

CRHG � CENTRAL DE RECURSOS HUMANOS
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3037/931104; identificação de pessoa colectiva n.º 503087254;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/000111.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da aprovação das contas: 31 de Março de 1997.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785571

MOREIRA DA SILVA & BELEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 621/910521; identificação de pessoa colectiva n.º 502562595;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 45/990503.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à dissolução e encerramento da liquidação da socie-
dade supra.

Data da a provação das contas: 30 de Agosto de 1998.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08911720

PREGAL � PADARIAS REUNIDAS
DA GRAÇA E ALFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 812/611017; identificação de pessoa colectiva n.º 500221928;
inscrição n.º 111; número e data da apresentação: 5/991221.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

111 � Apresentação n.º 05/991221 � Nomeação de gerentes,
por deliberação de 20 de Novembro de 1999, para o biénio de 2000-
-2001:

Gerentes efectivos: José Afonso Ribeiro Moreira da Costa, Ma-
nuel Barata Mendes e Manuel Garcia Moreira

Gerentes suplentes: António Rodrigues da Silva, casado, Rua da
Senhora da Glória, 49, 1.º, esquerdo, Lisboa, Acácio Lourenço e
Manuel da Silva Lopes.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12784753

METALCHAPA INDUSTRIAL � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 58 663/831117; identificação de pessoa colectiva n.º 501448667;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 12/000110.
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Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado para
6 000 000$, tendo sido alterados os artigos 2.º e 4.º, n.º 1, que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado a partir desta data.

4.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 6 000 000$
e corresponde à soma de três quotas, sendo uma do valor de
4 500 000$, do sócio Adelino Pedro Chiti Falcão, uma de 750 000$,
do sócio Paulo Alexandre de Jesus Falcão, e uma de 750 000$, do
sócio Raul Jorge de Jesus Falcão.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11366982

CARPUR � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4350/950504; identificação de pessoa colectiva n.º 501856633;
inscrição n.º 16; número e data da apresentação: 25/991210.

Certifico que o capital social de 51 500 000$ foi aumentado para
500 000 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, n.º 1, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 500 000 euros e está integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a 100 000 acções do valor
nominal de 5 euros cada uma.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11333448

MOINHOS ESPINHEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 305/630925; identificação de pessoa colectiva n.º 500513856;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 6 e 7/000107.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 06/000107 � Ces-
sação de funções dos gerentes António Joaquim Martins e Manuel
Isaías Gonçalves Afonso, por terem renunciado em 14 de Dezem-
bro de 1999.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
1 200 000$, tendo sido alterados os artigos 3.º e 5.º que passaram
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, de
600 000$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios, Fran-
cisco José Duque Pereira e José Maria Torres Gonçalves.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos actuais sócios, Fran-
cisco José Duque Pereira e José Maria Torres Gonçalves, desde já
nomeados gerentes, bastando a assinatura de um gerente para obri-
gar a sociedade.

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785733

MILVOZES � MARKETING E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4167/950227; identificação de pessoa colectiva n.º 503364797;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 43 e 44/990423.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 43/990423 � Ces-
sação de funções dos gerentes Paulo Nuno Lourenço Marques Pe-
reira e Maria Teresa Solheiro de Barros Henriques, por terem re-
nunciado em 20 de Junho de 1997.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 1.º, n.º 1, eliminando o n.º 4, que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, quer activa quer passivamente,
fica a cargo de um gerente, nomeado em assembleia geral, o qual
poderá não ser remunerado se tal vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

2 � .............................................................................................
3 � ..............................................................................................

Gerente designado: Alberto José Caratão da Câmara Lomelino
Rodrigues.

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

Vai conferida e conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08969051

POMAR DO ALTO DE SÃO JOÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 37 770/670511; identificação de pessoa colectiva n.º 500452610;
data: 000316.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1997.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11964588

CONSTRUÇÕES JÚLIOS, GOMES & RIJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 44 197/720315; identificação de pessoa colectiva n.º 500073040;
inscrição n.º 2353; data da apresentação: 990617.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 08853509

MUHLHAN � PORTUGAL, PROTECÇÃO
ANTI-CORROSIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4454/950612; identificação de pessoa colectiva n.º 502736100;
data: 000310.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva a fotocópia
da acta da assembleia geral e os restantes documentos respeitantes
à prestação de contas do exercício de 1998.

31 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11964120
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MATOS & ANDRÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 31 457/610731; identificação de pessoa colectiva n.º 500471207;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 12; números e data
das apresentações: 19 e 20/000107.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

08 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 19/000107 � Ces-
sação de funções dos gerentes Sulfanali Mamade Ussene Alybay e
Nasinine Banu Mamadali Jamal, por terem renunciado em 28 de
Dezembro de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 4.º e 7.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 10 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: uma de
7 000 000$, da sócia Maria Cidalina de Jesus, e uma de 3 000 000$,
do sócio Luís Manuel Jesus Rodrigues.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade fica a cargo da sócia Maria Cidalina de
Jesus, já nomeada gerente, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, e para obrigar a sociedade é neces-
sária e suficiente a assinatura de um gerente ou de mandatário da
sociedade, constituído para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

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

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12793213

CENTRO PEDIÁTRICO DE TELHEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6886/980219; identificação de pessoa colectiva n.º 504085760;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 17 e 18/991228.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 17/991228 � Ces-
sação de funções do gerente Gustavo Orlando Raposo Rodrigues,
por ter renunciado em 19 de Novembro de 1999.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
5000 euros, tendo sido alterados os artigos 2.º e 5.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Veiga Ferreira,
Estúdio 15-A, freguesia do Lumiar, em Lisboa.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 1625 euros, perten-
cente ao sócio Miguel Maria Viana Palha da Silva; uma de
1125 euros, pertencente à sócia Paula Filipe Pires de Matos; uma
de 725 euros e 96 cêntimos e outra de 399 euros e 4 cêntimos, per-
tencentes à sócia Sandra Mónica Borges de Figueiredo Fernandes
Pinto, e uma de 1125 euros, pertencente ao sócio Armando Manu-
el Rainha Fernandes.

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

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965789

MISIR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5371/960705; identificação de pessoa colectiva n.º 503677590;
entrada: 7720/991214.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 10459367

POLIMÓVEL � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 34 387/631106; identificação de pessoa colectiva n.º 500551928;
entrada: 8223/000104.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 12775495

COSTLÂNTICA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 151/800221; identificação de pessoa colectiva n.º 500830789; en-
trada: 5957/990824.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 11997168

MUNDIMÉDIS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7287/980622; identificação de pessoa colectiva n.º 504193171;
entrada: 8243/000105.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 11354267

POLIGARBE � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 152/800221; identificação de pessoa colectiva n.º 500830746; en-
trada: 5958/990824.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 11997150

CARVALHO & GOMES � EQUIPAMENTOS
DE MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4366/950511; identificação de pessoa colectiva n.º 503418676;
entrada: 8242/000105.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 11354208

MAPLA � SOCIEDADE REVENDEDORA DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 36 805/660530; entrada: 5949/990824.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Olívia
Sousa Rebelo. 06150900

CONCHA I � COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8066/990505; identificação de pessoa colectiva n.º 504425242;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000106.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

02 � Apresentação n.º 01/000106 � Nomeação de gerentes, por
deliberação de 22 de Dezembro de 1999, para o ano de 2000: José
Eduardo Lourenço Correia Andrade, Henrique Luís Monteiro Pinto,
Jorge Manuel Barata, casado, Rua da Ilha dos Amores, 4.11.1, lote C,
2.º, esquerdo, Lisboa, e José Esteves Esteves Gonçalves Torres.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 12785768

CARLOS MORGADO & HELENA HIGGS � CLÍNICA
MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7160/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504156853;
entrada: 5797; data: 990816.

Certifico que foram depositados 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 Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10091009

CARLOS MORGADO & HELENA HIGGS

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7160/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504156853;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
33/990910.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto ao artigo 2.º, que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua da Cidade de Bolama, 6, 14.º,
direito, em Lisboa, freguesia de Santa Maria dos Olivais.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10082760

CLIMAESPAÇO � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5102/960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503609064;
entrada: 5653; data: 990811.

Certifico que foram depositados 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 Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida faria
Moreira da Silva. 10090711

CRISTINA & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 3852/941024; identificação de pessoa colectiva n.º 503284971;
entrada: 8016/991228.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12788295

PEDROSA & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2537/820921; identificação de pessoa colectiva n.º 501330577;
entrada: 3762/990701.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11997141

MANUEL ALVAREZ LOURENÇO & ALVAREZ,
IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 33 376/621207; identificação de pessoa colectiva n.º 500177082;
entrada: 8611/000225.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12772593

C F C Q � PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2170/921126; identificação de pessoa colectiva n.º 502878886;
entrada: 3830/990701.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 09148183

MARIA EMÍLIA MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1314/810603; identificação de pessoa colectiva n.º 501172033;
entrada: 4042/000706.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10958711

COFIJAN � LOGÍSTICA ADUANEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5662/961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503755419;
entrada: 6921/991022.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes à prestação de contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10875999

PERALTINVESTE � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4622/950829; identificação de pessoa colectiva n.º 503482994;
entrada: 6311/990920.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10148957

MANILAL NARANE & FILHOS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1572/920407; identificação de pessoa colectiva n.º 502751258;
entrada: 6059/990901.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10082182

CERÂMICA PURA � LABORATÓRIO DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5858/970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503793361;
entrada: 5798/990816.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10091025

CARLMAN � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8869/981118; identificação de pessoa colectiva n.º 504272900;
entrada: 7786/991216.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11997184

PROVA PRODUÇÕES VÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2208/810514; identificação de pessoa colectiva n.º 501053964;
entrada: 6103/990903.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10100121

CLIMAESPAÇO � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5102/960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503609064;
averbamento n.º 6 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 7 e inscrição n.º 8; números e data das apresentações: 14, 15 e
16/000106.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 6 � Apresentação n.º 14/000106 � A
administradora Parque EXPO�98, S. A., nomeou para exercer o car-
go em nome próprio Rolando José Ribeiro Borges Martins, soltei-
ro, maior, Avenida das Tulipas, 37, 8.º, direito, Miraflores, Lisboa.

07 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/000106 � O
administrador Hervé Thomas passou a exercer as funções de presi-
dente.

08 � Apresentação n.º 16/000106 � Nomeação de um membro
do conselho de administração, por deliberação de 26 de Março de
1999, para o quadriénio em curso de 1996-1999: Luís Bruno Fer-
reira da Cunha Pignatelli, viúvo, Alameda de D. Afonso Henriques,
39, 2.º, esquerdo, Lisboa.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 2793140

CLIMAESPAÇO � SOCIEDADE DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO URBANA DE ENERGIA TÉRMICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 5102/960314; identificação de pessoa colectiva n.º 503609064;
averbamento n.º 5 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 1 à inscrição
n.º 6 e inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 26, 27 e
28/991020.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

01 � Averbamento n.º 5 � Apresentação n.º 26/991020 � Ces-
sação de funções do administrador António Manuel Taveira da Sil-
va, por ter renunciado em 2 de Novembro de 1998, e do represen-
tante da administradora Parque EXPO�98, S. A., João de Orey
Cancella de Abreu, por ter renunciado em 19 de Abril de 1999.

A administradora RAR � Ambiente, S. A., nomeou para exercer
o cargo em nome próprio Virgílio Manuel da Cunha Folhadela Mo-
reira, casado, Praça de Liége, 146, Porto, em substituição de João
Velez Carvalho.

A administradora CLIMESPACE, S. A., nomeou para exercer o
cargo em nome próprio François Marie Philippe Dupoux, casado,
51 Rue du Bois de Boulogne, 92200 Neuilly-sur-Seine, em substi-
tuição de Pascal Roger.

06 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 27/991020 � Ces-
sação de funções do administrador Patrick Desnos, por ter renun-
ciado em 18 de Agosto de 1998.

07 � Apresentação n.º 28/991020 � Nomeação de um membro
do conselho de administração, por deliberação de 26 de Março de
1999, que ratificou a cooptação de 23 de Novembro de 1998, para
o quadriénio em curso de 1996-1999: Hervé Thomas, casado, 35,
Terre Blanche, 13320 Bonc-bel-Air, França.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11323329

CONTASER � CONTABILIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1244/910418; identificação de pessoa colectiva n.º 502544988;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 30/000106.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

02 � Apresentação n.º 30/000106 � Nomeação de gerentes, por
deliberação de 2 de Dezembro de 1999: Carlos Manuel Espírito
Santo Beirão da Veiga, casado, Quinta de Cima, Loja Nova, Vila
Franca de Xira, e Caetano Espírito Santo Beirão da Veiga, Quinta
da Reticoa, Loja Nova, Vila Franca de Xira.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965991
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PÉROLA BRASILEIRA � SAPATARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8197/990617; identificação de pessoa colectiva n.º 504718584;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/991221.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º e 2.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Pérola Brasileira � Sapatarias, L.da,
e tem a sua sede na Rua Augusta, 248, rés-do-chão, freguesia de
São Nicolau, concelho de Lisboa.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de comércio de sapa-
taria, malas e acessórios.

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

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11965576

MULTITEC � CONSULTORES TÉCNICOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 54 672/800110; identificação de pessoa colectiva n.º 500935718;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 28 e 29/000106.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

08 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 28/000106 � Ces-
sação de funções do gerente Fernando José Boleto Cavaco, por ter
renunciado em 20 de Outubro de 1999.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 1 260 000$, pertencente ao sócio Alírio de Quintela
Guerreiro Góis, e outra do valor nominal de 140 000$, pertencente
à própria sociedade.

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

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10459189

COUTO & REGUEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 725/600620; identificação de pessoa colectiva n.º 500449198;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 16 e 17/991029.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

10 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 16/991029 � Ces-
sação de funções dos gerentes João Carlos Rodrigues Figueiredo e
Paulo Alexandre da Silva Araújo, por terem renunciado em 3 de
Setembro de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 3.º e 4.º, § 1.º, que passam a ter a seguinte re-
dacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma de 140 000$ e
outra de 130 000$, ambas pertencentes ao sócio António Luís San-

tos Pereira, e uma de 130 000$, pertencente à sócia Maria Emília
de Oliveira Monteiro Pereira.

4.º

§ 1.º A gerência e administração da sociedade, bem como a sua
representação em juízo e fora dele, activa ou passivamente, serão exer-
cidas por todos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 11332875

CGU INTERNATIONAL INSURANCE PLC

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 11 506/270122; identificação de pessoa colectiva n.º 980080860;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 12/991001.

Certifico que o texto que se segue é a transcrição da inscrição
acima referida:

05 � Apresentação n.º 12/991001 � A sociedade alterou a fir-
ma para CGU International Insurance PLC.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 10157794

PANASUZÉ � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 2879/930820; identificação de pessoa colectiva n.º 503070645;
entrada: 7079/991102.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 11333065

CATERINGPOR � CATERING DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1916/920817; identificação de pessoa colectiva n.º 502822177;
entrada: 7693/991214.

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

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 10487883

POLINDUS � SERVIÇOS TEMPORÁRIOS
DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 1633/900711; identificação de pessoa colectiva n.º 502381884;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 14/000107.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe
quanto aos artigos 1.º e 3.º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma POLINDUS � Serviços Temporári-
os de Pessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida de Santos Dumond,
57, 2.º, esquerdo, freguesia de Nossa Senhora de Fátima, concelho
de Lisboa.

§ único. A sede pode ser deslocado dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 20 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro e dividido nas seguintes quotas: uma quota no valor no-
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minal de 2 500 000$, de que é titular a T. A. C. � Técnica,
Automação Industrial e Controle de Serviços, L.da, e uma quota no
valor nominal de 17 500 000$, de que é titular Totalserviços �
Importação, Exportação e Representações, L.da

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

Vai conferida e conforme.

28 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Margarida Faria
Moreira da Silva. 07828500

COOL BREAD � INDÚSTRIA ALIMENTAR
DE PANIFICAÇÃO E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8682/991228; identificação de pessoa colectiva n.º 504804316;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/000222.

Certifico que o capital social de 5001 euros foi aumentado para
10 002 euros, tendo sido alterado o artigo 3.º, n.º 1, que passou a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrita social, é de 10 002 euros, di-
vidido em quatro quotas: três iguais, do valor nominal de
1667 euros cada uma, tituladas uma por cada sócio José Carlos
Paulinetti da Câmara, Maria Isabel Craveiro Pedro e Elisa Paolenetti
da Câmara, e outra do valor nominal de 5001 euros, titulada pela
sócia GARMOND � Construções, Administração, Turismo, Impor-
tação e Exportação, L.da

O texto actualizado do contrato foi depositado na pasta respectiva.

Está conforme.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11996439

CONSULTÓRIO DENTÁRIO � LUÍS CORDES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8913/000313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000313.

Certifico que foi constituída pelo Dr. Luís Miguel Teixeira Fer-
nandes Nobre Cordes, contribuinte fiscal n.º 195719182, casado
com Sandra Isabel Cunha Branco sob o regime da comunhão de ad-
quiridos, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lis-
boa, residente na Rua dos Operários Agrícolas, 26, freguesia de
Samora Correia, concelho de Benavente, a sociedade em epígrafe,
cujo extracto é o seguinte

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Consultório Dentário � Luís
Cordes, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Benfica,
315, 1.º, frente, freguesia de Benfica, concelho e cidade de Lisboa.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de consultório de me-
dicina dentária.

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, Luís Miguel Tei-
xeira Fernandes Nobre Cordes.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio, Luís Miguel Teixeira
Fernandes Nobre Cordes, desde já nomeado gerente, ou de pesso-
as estranhas à sociedade que venham a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965690

CASA VIRTUAL � COMPRA E VENDA
DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8727/000114; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000114.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceram como outorgantes Luís Filipe Ramos Gonçalves Pereira, con-
tribuinte fiscal n.º 187715041, solteiro, maior, natural da freguesia
de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na Avenida dos Esta-
dos Unidos da América, 138, 5.º, esquerdo, em Lisboa, e Luís
Miguel Cosme Nunes Rolo, contribuinte fiscal n.º 191728438, sol-
teiro, maior, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, residente na Rua de Agostinho Neto, 31, 4.º,
B, em Lisboa, titulares dos bilhetes de identidade n.os 8114239, de
8 de Janeiro de 1998, e 8090853, de 30 de Janeiro de 1998, a qual
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa Virtual � Compra e Venda
de Imóveis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Guerra Junqueiro,
14, 4.º, direito, freguesia de São João de Deus, concelho de Lis-
boa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do 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 compra e venda de imóveis
para revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros cada uma, pertencente uma a cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11975768

MWR � SERVIÇOS DE TRADUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8879/000228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e foi cons-
tituída por Francisco Rosário dos Reis, respectivo notário, compa-
receram como outorgantes Mark William Robertson, contribuinte
fiscal n.º 191638781, natural do Reino Unido da Grã-Bretanha e Ir-
landa do Norte, de nacionalidade britânica, casado com Maria Clara
Leitão de Campos Rosado sob o regime da separação de bens, se-
gundo declara, residente na Calçada de Santo André, 89, 2.º, em
Lisboa, portador do passaporte n.º 701683987, emitido em 27 de
Janeiro de 1997 pela Embaixada Britânica em Lisboa, Henry Guy
Duncan Happer, contribuinte fiscal n.º 193692686, natural do Rei-
no Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, referido, de nacio-
nalidade britânica, casado com Olga Chesnokova sob o regime da
separação de bens, segundo declara, residente em 2, Rue Comte J.
de Ferraris, Luxemburgo, portador do passaporte n.º 500214915,
emitido em 11 de Março de 1997 pela Agência de Passaportes do
Reino Unido, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MWR � Serviços de Tradução, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Calçada de Santo André, 89,
1.º, em Lisboa, freguesia do Socorro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de tra-
dução, consultadoria linguística e de interpretação.

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 4900 euros, titulada pelo sócio Mark William
Robertson, e uma do valor nominal de 100 euros, titulada pelo só-
cio Henry Guy Duncan Happer.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

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

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

4 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Mark William
Robertson.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou terceiros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965118

P. RAVARA � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8876/000228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
000228.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceu como outorgante Paulo Pinto Ravara, natural da freguesia de
Campo Grande, concelho de Lisboa, residente na Avenida da Li-
berdade, 229, 2.º, freguesia de Coração de Jesus, concelho de Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 116540729, casado com Ana Maria Pinto
Basto Carneiro Pinto Ravara sob o regime da separação de bens,
que outorga neste acto por si e na qualidade de gerente em repre-
sentação da sociedade comercial por quotas Paulo Ravara � Clí-
nica Urológica, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 503068780, com sede na morada referida, com o capital social
de 400 000$, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Lisboa, 4.ª Secção, na ficha n.º 2959, conforme consta de certi-
dão emitida pela referida Conservatória, que se encontra arquivada
a instruir a escritura lavrada a fl. 94 do presente livro de notas, pela
qual verifiquei também a qualidade que se arroga e devidamente
mandatado para a prática deste acto por deliberação de 27 de Se-
tembro findo da assembleia geral, constante da acta n.º 8, de que
arquivo pública-forma, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma P. Ravara � Investimentos Imobi-
liários, L.da, e tem a sua sede na Avenida da Liberdade, 229, 2.º,
freguesia do Coração de Jesus, concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na compra, venda e gestão de bens imó-
veis e investimentos imobiliários.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado em
dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor no-
minal de 4750 euros, titulada pelo sócio Paulo Pinto Ravara, e outra
do valor nominal de 250 euros, titulada pela sócia Paulo Ravara �
Clínica Urológica, L.da

ARTIGO 4.º

Os lucros líquidos, depois de preenchida a reserva legal, serão
destinados a reservas livres, salvo deliberação em contrário da as-
sembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

2 � A sociedade fica vinculada pela intervenção de um gerente.
3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Paulo Pinto Ravara.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, ainda que com objecto social diferente do seu, e em socie-
dades reguladas por leis especiais ou em agrupamentos complemen-
tares de empresas.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965070

MÁRIO VARELA GOMES � ARQUITECTO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8877/000228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceu como outorgante Mário Augusto dos Santos Varela Gomes, na-
tural da freguesia de São Vicente de Fora, concelho de Lisboa, re-
sidente no Parque Oceano, lote 3, 2.º, direito, em Oeiras,
contribuinte fiscal n.º 118340603, casado com Rosa Maria Mendon-
ça Gonçalves Varela Gomes sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Mário Varela Gomes � Arqui-
tecto, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Pátio do Tijolo, 17, 1.º, fre-
guesia de Santa Catarina, concelho de Lisboa.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar
filiais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto serviços de arquitectura, design,
planeamento, arqueologia, estudos de impacte ambiental.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros, representado por uma quota de igual valor no-
minal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a intervenção de um
gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965088

CLUSTCONSULT � CONSULTADORIA
PARA A ECONOMIA DIGITAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8875/000228; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
000228.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceram como outorgantes Manuel Monteiro Protásio, que também usa
Manuel Protásio, casado, natural da freguesia de Santa Engrácia,
concelho de Lisboa, com domicílio profissional na Avenida de Fon-
tes Pereira de Melo, 3, 11.º, em Lisboa, que outorga em represen-
tação e na qualidade de procurador de Cluster Telecom B. V., so-
ciedade constituída e exercendo a sua actividade de acordo com as
leis da Holanda, com sede na World Trade Center, Tower B, 17.º,
Strawinskylaan 1725, 1077 XX, Amsterdam, Holanda, representa-
ção que exerce nos termos de uma procuração acompanhada da res-
pectiva tradução, que arquivo, e Paulo Bebiano e Moura da Costa
Pinheiro, que também usa Paulo Pinheiro, casado, natural da fre-
guesia de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, com domicí-
lio profissional na Avenida de Fontes Pereira de Melo, 3, 11.º, em
Lisboa, que outorga em representação e na qualidade de procura-
dor de Cluster Consulting, S. L. (Sociedade Unipersonal), sociedade
constituída e exercendo a sua actividade de acordo com as leis de
Espanha, com sede em Barcelona, em Marina 16-18, Torre Mapfre,
piso 38, Espanha, representação que exerce nos termos de uma
procuração acompanhada da respectiva tradução, que arquivo, cujo
contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de CLUSTCONSULT �
Consultadoria para a Economia Digital, L.da, e rege-se pelos pre-
sentes estatutos e pela legislação aplicável.

2 � A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Praça do Duque
de Saldanha, 1, 9.º, escritório E, freguesia de São Jorge de Arroi-
os, concelho de Lisboa, podendo ser transferida, dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da ge-
rência, a quem igualmente competirá decidir sobre a criação, trans-
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ferência e encerramento de sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas de representação em Portugal.

ARTIGO 2.º

Constitui objecto social da sociedade a elaboração de todo o tipo
de estudos para empresas, nomeadamente nas áreas de marketing e
vendas; prestação de serviços de consultadoria comercial em siste-
mas de telecomunicações; organização e realização de eventos e
seminários de formação e aperfeiçoamento empresarial em
marketing, vendas e telecomunicações; gestão da sua própria car-
teira de títulos; consultadoria para a economia digital.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode participar, nos termos da lei, em agrupamen-
tos complementares de empresas, em agrupamentos europeus de in-
teresse económico e, bem assim, adquirir, originária ou
subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de responsabi-
lidade limitada, qualquer que seja o objecto destas, ou em socieda-
des reguladas por leis especiais.

ARTIGO 4.º

O capital social, inteiramente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma com o
valor nominal de 100 euros, pertencente à sócia Cluster Consulting
S. L. (Sociedade Unipersonal), e uma com o valor nominal de
4900 euros, pertencente à sócia Cluster Telecom B. V.

ARTIGO 5.º

1 � Mediante deliberação dos sócios, qualquer deles pode ser
chamado a realizar prestações suplementares até ao montante do ca-
pital social da sociedade.

2 � Nos termos legais e por deliberação dos sócios, a sociedade
pode emitir obrigações tituladas ou escriturais.

ARTIGO 6.º

1 � Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.
2 � Os gerentes são eleitos por um período de quatro anos, po-

dendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

ARTIGO 7.º

1 � As deliberações dos sócios serão tomadas por qualquer das
formas admitidas por lei.

2 � A cada sócio caberá um voto por cada euro do valor nomi-
nal da sua quota.

3 � Os sócios podem fazer-se representar nas assembleias ge-
rais por qualquer pessoa, bastando para estabelecer a representação
uma simples carta, telex, fax ou outro documento dirigido à socie-
dade até à hora de realização da assembleia.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é gerida e representada por dois gerentes, elei-
tos pela assembleia geral.

2 � Os gerentes poderão ser remunerados nos termos em que a
assembleia geral o vier a fixar, podendo as remunerações ser cons-
tituídas, total ou parcialmente, por uma participação nos lucros da
sociedade.

ARTIGO 9.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um gerente;
b) Pelas assinatura de um ou mais mandatários, nos termos e li-

mites da respectiva procuração;
c) Pela assinatura do gerente-delegado, nos termos da respectiva

delegação de poderes.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados gerentes, para o quadriénio de 2000-
-2003, os não sócios Rui Manuel da Rosa Laurentino e Juan
Eusebio Pujol Chimeno, ambos casados, com domicílio profis-
sional em Barcelona (Espanha), Marina 16-18, Torre Mapfre,
piso 38.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965126

CARESS � TÁXITURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8884/000229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceram como outorgantes Rui Manuel da Silva Abrantes, contribu-
inte fiscal n.º 158199804, natural da freguesia de Campo Grande,
concelho de Lisboa, e mulher, Maria Elisabete Lage Ribeiro Abran-
tes, contribuinte fiscal n.º 181118963, natural da freguesia de Vreia
de Bornes, concelho de Vila Pouca de Aguiar, casados no regime
da comunhão de adquiridos, residentes na Rua Vinte e Três, 6,
Bairro da Encarnação, Lisboa, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CARESS � Táxiturismo, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro da Encarnação, Rua
Vinte e Três, 6, freguesia de Santa Maria dos Olivais, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do a mesma criar sucursais, filiais, agências ou outras formas lo-
cais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de transportes li-
geiros em táxi, automóveis e afins.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 501 205$ cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965312

MFCIVIL � PROJECTOS, TOPOGRAFIA
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8883/000229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000229.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceram como outorgantes Mário Filipe Nunes Farinha Ferreira, con-
tribuinte fiscal n.º 220661847, solteiro, maior, natural da freguesia
de São Jorge de Arroios, concelho de Lisboa, residente na Rua de
António Pereira Carrilho, 18, 4.º, direito, em Lisboa, Miguel Fili-
pe Nunes Farinha Ferreira, contribuinte fiscal n.º 190356731, na-
tural da aludida freguesia de São Jorge de Arroios, casado no re-
gime da comunhão de adquiridos com Maria Goretty da Silva
Ribeiro Ferreira, residente na Rua do Bom Jesus, lote 45, em San-
ta Iria de Azoia, e Antero Luís Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 166505811, natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira,
concelho de Lisboa, casado no regime da comunhão geral com
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Maria Alice Nunes Farinha Ferreira, residente na Rua de António
Pereira Carrilho, 18, 4.º, direito, em Lisboa, titulares dos bilhetes
de identidade n.os 10730383, de 6 de Maio de 1996, 8151108, de
29 de Novembro de 1996, e 325426, de 10 de Outubro de 1990,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MFCIVIL � Projectos, Topo-
grafia e Construção Civil, L.DA

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Pereira Car-
rilho, 18, 4.º, direito, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho
de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e se-
rem 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 projectos de
arquitectura e engenharia e topografia, construção civil de obras
públicas e particulares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: duas
de igual valor nominal de 2000 euros cada uma, pertencente uma a
cada um dos sócios Mário Filipe Nunes Farinha Ferreira e Miguel
Filipe Nunes Farinha Ferreira, e uma do valor nominal de
1000 euros, pertencente ao sócio Antero Luís Ferreira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou não
sócios.

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Mário Filipe
Nunes Farinha Ferreira e Miguel Filipe Nunes Farinha Ferreira.

ARTIGO 5.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965304

MAKE IT HAPPEN � SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8895/000306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000306.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º Jorge Manuel Balsa da Conceição Lopes Correia, solteiro,
maior, natural da freguesia de Campo Grande, concelho de Lisboa,
e residente na Avenida do Uruguai, 26, 1.º, esquerdo, em Lisboa;

2.º Maria Albertina Balsa da Conceição Lopes Correia, casada
no regime da comunhão de adquiridos com António Jorge Lopes
Correia, natural da freguesia de Évora (Sé), concelho de Évora, e
residente na mesma morada do primeiro outorgante.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Make It Happen � Serviços de Co-
municação e Multimédia, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a criação de imagem institucional, pres-
tação de serviços na área da internet e multimedia, comercialização de
equipamento informático, organização de eventos, importação e expor-
tação, prestação de serviços de comunicação e publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Uruguai, 26, 1.º,
esquerdo, freguesia de Benfica, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede deslocada
para qualquer local do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade ad-
quirir participações em todas e quaisquer sociedades de responsa-
bilidade limitada ou ilimitada, de objecto igual ou diferente ao da
presente sociedade, bem como em sociedades reguladas por leis es-
peciais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.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
sócio.

ARTIGO 5.º

1 � Poderão ser exigidas com carácter obrigatório a todos os
sócios prestações suplementares de capital à sociedade, nos termos
e condições a deliberar em assembleia geral, até ao montante glo-
bal igual ao capital social.

2 � Os suprimentos poderão ser realizados através da afectação
de lucros líquidos de cada exercício na totalidade ou só em parte,
conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � A celebração de contratos de suprimentos e os seus termos
e condições dependerá do que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade pode compulsivamente amortizar quaisquer
quotas sem consentimento dos seus respectivos titulares nos seguin-
tes casos:

a) Quando a quota seja directa ou indirectamente objecto de pe-
nhora, apreensão, providência cautelar, retenção, arresto, arrolamen-
to, arrematação ou adjudicação ou constituição de qualquer ónus ou
encargo judicial ou extrajudicial sobre a quota, ou de qualquer outro
procedimento judicial, fiscal, administrativo ou outro, independen-
temente da sua natureza, ou se a sua quota deixar de estar por qual-
quer forma na livre disposição ou não permanecer na esfera patri-
monial do seu titular, exceptuando-se as quotas incluídas em
processo de inventário;

b) Quando um sócio der a sua quota ou parte dela em caução,
penhor ou em garantia de qualquer obrigação, sem consentimento
expresso da sociedade;

c) Em caso de exoneração ou exclusão de sócio;
d) No caso de interdição ou falecimento de sócio, ascendentes ou

descendentes em primeiro grau ou cônjuge;
e) No caso de partilha, se a quota ou parte da mesma não per-

manecer na esfera patrimonial do titular ou de qualquer forma dei-
xar de estar na sua livre disposição;

f) Quando o sócio ceder quota, a título oneroso ou gratuito, sem
o consentimento prévio e expresso da sociedade;

g) Se for constituído usufruto sobre a quota sem o consentimen-
to prévio e expresso da sociedade;

h) Se o usufruto constituído sobre a quota for trespassado ou one-
rado sem o consentimento prévio e expresso da sociedade;

i) Se a falência ou insolvência de qualquer sócio for requerida
por terceiros ou por ele próprio;

j) Dissolução ou extinção de sócio, tratando-se este de pessoa
colectiva;

l) Condenação de sócio ou absolvição da sociedade em qualquer
processo judicial que, respectivamente, tenha sido interposto pela
sociedade ou pelo sócio;

m) Quando um sócio não efectue o cumprimento de prestação
suplementar de capital, quando a mesma tenha sido deliberada em
assembleia geral por unanimidade dos votos correspondentes a to-
das as quotas representativas da totalidade do capital social;

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

o) Por acordo com o respectivo titular.

ARTIGO 7.º

1 � A quota amortizada deverá figurar no balanço da sociedade
como tal.

2 � Mas em sua substituição, por deliberação posterior dos só-
cios, poderão ser criadas uma ou várias quotas que perfaçam o valor
nominal da quota amortizada, destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.
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3 � Contudo, a sociedade terá o direito, em vez de amortizar as
quotas, nas situações previstas no artigo precedente, de adquiri-las,
se integralmente liberadas, ou fazê-las adquirir por sócio, sócios ou
terceiros.

4 � A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal
da quota amortizada, salvo se outro inferior resultar do último ba-
lanço aprovado, nomeadamente entre outros eventuais aspectos, pelo
facto de existirem prejuízos acumulados ou somente do exercício
anterior e ou decorrente.

5 � Se o sócio cuja quota seja amortizada ou adquirida tiver al-
gum débito à sociedade, ao valor a pagar será deduzida a respecti-
va importância em dívida.

6 � O pagamento da contrapartida da amortização será feito no
local, no prazo e no número de prestações a deliberar por maioria
em assembleia geral, não podendo contudo ser inferior a um ano e
a quatro prestações trimestrais, consecutivas ou não.

7 � Se a sociedade não exercer o direito de amortizar nos 90 dias
a contar do conhecimento formal do óbito, a quota do sócio faleci-
do considera-se transmitida aos respectivos herdeiros.

8 � O disposto na alínea a) do artigo anterior não prejudica o
exercício de direitos de preferência concedidos à sociedade e aos
sócios, em caso de venda ou de adjudicação judicial.

9 � A amortização efectua-se por deliberação da assembleia ge-
ral, por maioria simples dos votos presentes ou representados, ba-
seada na verificação dos respectivos pressupostos contratuais e le-
gais, tornando-se eficaz mediante comunicação dirigida ao sócio por
ela afectado, mediante carta registada, com aviso de recepção, en-
viada para o domicílio constante dos registos sociais.

10 � A deliberação deverá ser tomada no prazo de 90 dias con-
tados do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto que
permite a amortização.

ARTIGO 8.º

1 � Apenas a cessão, total ou parcial, onerosa ou gratuita, de
quotas entre sócios é livre, não carecendo do consentimento pré-
vio e expresso da sociedade, nos termos do presente artigo.

2 � A cessão, divisão ou transmissão total ou parcial de quotas
a qualquer título a não sócios, nomeadamente cônjuges, ascenden-
tes ou descendentes, está dependente do prévio consentimento da
sociedade dado por deliberação aprovada em assembleia geral por,
pelo menos, dois terços do capital social da sociedade.

3 � Na cessão a favor de não sócios, têm direito de preferência
aquisitivo, primeiro a sociedade depois os demais sócios, na pro-
porção das suas quotas.

4 � No caso de, nos termos do número anterior, não ter sido exer-
cido o respectivo direito de preferência, a sociedade terá a faculdade
de indicar pessoa singular ou colectiva para adquirir essa quota.

5 � O sócio que pretenda ceder a terceiros a sua quota, no seu
todo ou em parte, deve comunicar a sua intenção à sociedade e aos
demais sócios, mediante carta registada, com aviso de recepção, para
os domicílios constantes dos registos da sociedade, na qual conste
o preço, o nome e a morada do potencial cessionário, se o houver,
e todas as demais condições essenciais do projecto de cessão, no-
meadamente as cláusulas do respectivo contrato.

6 � No caso de dois ou mais sócios pretenderem exercer o seu
direito de preferência, relativamente à mesma quota cedenda, esta
será dividida entre os interessados por acordo ou, na falta deste, na
proporção das respectivas quotas.

7 � O direito de preferência atribuído à sociedade e aos seus só-
cios significa, nos termos da lei, que os preferentes têm o direito
de optar, por parte do cessionário, na celebração do negócio jurí-
dico, nas mesmas condições em que aquele se realizaria, salvo se
a proposta de cedência for gratuita ou se existir simulação.

8 � A sociedade não reconhecerá qualquer eficácia legal a qual-
quer cessão ou divisão de quotas efectuada sem respeitar o dispos-
to no presente artigo, nomeadamente o não reconhecimento do di-
reito de voto e de recebimento de dividendos.

ARTIGO 9.º

Por deliberação da assembleia geral expressamente convocada
para esse fim, mediante dois terços dos restantes votos aí presentes
ou representados, poderá ser excluído qualquer sócio que por dolo
ou negligência prejudique os interesses da sociedade ou que os seus
actos lhe sejam nocivos ou prejudiciais, que por acção ou omissão
viole gravemente as suas obrigações para com a sociedade ou que
consubstancie um comportamento desleal ou gravemente
perturbador do funcionamento da sociedade, que lhe tenha causa-
do ou que possa vir a causar-lhe prejuízos relevantes de ordem
material ou moral, nomeadamente lesar o nome, prestígio ou a re-
putação da sociedade ou dos seus sócios, no caso de desrespeito da
lei ou do presente contrato, nomeadamente se ceder a sua quota a

qualquer título desrespeitando o disposto no artigo 8.º do presente
contrato ou, no caso de não ser pessoa colectiva, exercer directa ou
indirecta qualquer actividade comercial ou industrial concorrente
sem estar previamente autorizada por deliberação da assembleia
geral.

ARTIGO 10.º

1 � Os sócios podem tomar deliberações unânimes por escrito
e bem como reunirem-se em assembleia geral universal, sem obser-
vância de formalidades prévias, desde que todos estejam presentes
e que todos unanimemente manifestem a vontade de que a assem-
bleia se constitua e delibere sobre determinado assunto, sendo obri-
gatório lavrar a respectiva acta, aplicando-se os preceitos legais e
contratuais relativos ao funcionamento da assembleia, que só po-
derá deliberar sobre os assuntos consentidos unanimemente por
todos os sócios, correspondente à totalidade do capital social, não
sendo admitida nestes casos qualquer forma de representação.

2 � Nos termos da lei, são admissíveis deliberações por voto
escrito.

3 � As assembleias gerais serão convocadas pela gerência, por
sua iniciativa ou a requerimento de qualquer sócio, através de car-
ta registada, com aviso de recepção, dirigida a cada um dos sócios
para os domicílios constantes dos registos da sociedade, expedida
com a antecedência mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija
outras formalidades ou estabeleça prazo mais longo.

4 � A convocatória deverá conter a indicação exacta do local,
dia e hora da reunião, a espécie da assembleia e a respectiva or-
dem de trabalhos.

5 � Em casos urgentes poderão ser convocadas ou tomadas de-
liberações em assembleia geral por forma escrita, mediante telex,
telefax ou telegrama, na medida que nenhum sócio se oponha a esta
forma de deliberação.

6 � A representação voluntária de um sócio nas assembleias ge-
rais pode ser conferida a qualquer pessoa física nas deliberações so-
ciais que admitem tal representação, o que poderá ser feito medi-
ante simples carta, que deverá ser entregue ao respectivo presidente
ou, na sua falta, a um representante da gerência.

7 � A assembleia geral considera-se regularmente constituída em
primeira data quando se encontre presente ou representada a maio-
ria do capital social e em segunda data com a presença ou repre-
sentação de qualquer percentagem do capital social, excepto quan-
do a lei ou o contrato de sociedade, pela natureza das deliberações,
determine maior quórum deliberativo ou de funcionamento.

8 � Com excepção para as deliberações que por lei ou pelo con-
trato de sociedade é fixado um quórum deliberativo, todas as ou-
tras consideram-se tomadas quando reúnam a maioria dos votos ex-
pressos emitidos, ou seja, metade mais um, não se considerando
como tal as abstenções.

9 � Deverá ser deliberada com, pelo menos, dois terços dos vo-
tos representativos de todo o capital social qualquer alteração ao
presente contrato de sociedade.

10 � Deverá realizar-se pelo menos uma assembleia geral em
cada ano, cuja reunião deverá ter lugar entre 1 de Janeiro e 31 de
Março, para apreciação anual da situação da sociedade e delibera-
ção sobre o relatório de gestão e contas do exercício do ano social
transacto e demais documentos de prestação de contas, e eventual
proposta para aplicação dos lucros líquidos.

11 � A assembleia geral que deliberar sobre as contas do exer-
cício deverá deliberar também sobre a aplicação dos resultados do
mesmo exercício e a eventual distribuição de lucros líquidos, de-
pois de retiradas as verbas indispensáveis para o cumprimento das
exigências legais e de boa gestão, nomeadamente entre outros as-
pectos para se proceder a amortizações, reavaliações, integrações,
reintegrações, fundos ou reservas legais, bem como cobrir prejuí-
zos transitados, podendo igualmente deliberar sobre eventuais
onerações ou desonerações da responsabilidade dos gerentes por
actos praticados no exercício das suas funções.

12 � A eventual distribuição de lucros líquidos será sempre efec-
tuada na proporção das quotas dos seus titulares.

13 � A presidência de cada assembleia geral pertence ao sócio nela
presente que possuir ou representar a maior percentagem do capital
social, preferindo-se em igualdade de circunstâncias o mais velho, sem
prejuízo, mediante proposta de qualquer sócio presente formulada an-
tes da discussão e votação dos respectivos pontos da ordem de traba-
lhos da assembleia geral em curso, ser aprovado por maioria simples
o nome de um sócio presente para ocupar esse cargo, salvo se este
recusar.

ARTIGO 11.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa ou passivamente, fica a cargo do
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gerente, desde já nomeado, Jorge Manuel Balsa da Conceição Lo-
pes Correia, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em
assembleia geral.

2 � A eventual remuneração dos gerentes poderá consistir, total
ou parcialmente, em participação nos lucros líquidos de exercício
da sociedade.

3 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de um
gerente.

4 � A gerência poderá constituir mandatários ou procuradores
da sociedade para a prática de actos ou categorias de actos especí-
ficos ou determinados, desde que lhes tenham sido expressamente
atribuídos poderes devidamente especificados para prática de tais
actos ou categoria de actos.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qual-
quer dos sócios.

2 � A quota do sócio falecido ou interdito só se transmite aos
seus ascendentes ou descendentes em primeiro grau ou ao côn-
juge.

3 � Por morte ou interdição de qualquer dos sócios, a sociedade
continuará com os respectivos herdeiros ou representantes, que de-
verão designar um de entre eles que a todos represente em face da
sociedade enquanto a quota se mantiver indivisa.

4 � Se no prazo de 30 dias após o falecimento ou interdição os
interessados na quota respectiva não indicarem à sociedade o nome
de um deles que a todos represente, é devolvido a esta o direito de
proceder à nomeação desse representante.

ARTIGO 13.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 14.º

Para todos e quaisquer litígios ou questões directa ou indirecta-
mente emergentes do presente contrato ou relacionados com a so-
ciedade, fica imperativamente estipulado que o foro competente é
o da comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.

ARTIGO 15.º

As normas supletivas do Código das Sociedades Comerciais po-
derão ser derrogadas por deliberação dos sócios.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965541

COMPBROK � CONSULTORIA ECONÓMICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8903/000309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000309.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e compare-
ceu como outorgante Ole Johnny Thoresen, contribuinte fiscal
n.º 229955053, natural da Noruega, de nacionalidade norueguesa,
solteiro, maior, residente na Rua de Gonçalves Crespo, 18, 5.º, di-
reito, Lisboa, que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COMPBROK � Consultoria
Económica, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Alexandre Hercula-
no, 51, 7.º, freguesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultoria na área económica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 20 000 euros, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme
aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965622

MACPREDIAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8904/000309; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
000318.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe e com-
pareceram como outorgantes António José Vieira Mascarenhas e
mulher, Maria Fernanda dos Santos Ventura Mascarenhas, casa-
dos no regime da separação de bens, naturais, ele da freguesia
de Pontével, concelho do Cartaxo, ela da freguesia e concelho
de Góis, residentes na Rua das Pedralvas, 23, 1.º, A, em Lisboa,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MACPREDIAL � Imobili-
ária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Almirante Reis,
100, 6.º, esquerdo, freguesia de São Jorge de Arroios, concelho de
Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim. Construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4 250 000$, do sócio António José Vieira Mascarenhas, e outra de
750 000$, da sócia Maria Fernanda dos Santos Ventura Mascare-
nhas.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade pode competir a sócios ou não só-
cios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio António José Vieira
Mascarenhas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.
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ARTIGO 6.º

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

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11965630

LOURINHÃ

MERGULHÃO & FILHA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA AGRICULTURA E LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Lourinhã. Matrícula n.º 1033/
29032000; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
29032000.

Certifico que entre:
1) Manuel Inácio da Silva Mergulhão, casado com Maria Joa-

quina Batista Mergulhão na comunhão geral, residente na Quinta
da Cabaceira, Atalaia, Lourinhã;

2) Maria de Lurdes Batista Mergulhão, casado com Jorge Reis
Silva Santos na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Água
Doce, Atalaia, Lourinhã,

foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege nos termos
do contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Mergulhão & Filha �
Comércio de Produtos para Agricultura e Lar, L.DA

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de José Máximo da Costa,
no lugar de Atalaia de Cima, freguesia de Atalaia, concelho da
Lourinhã, e durará por tempo indeterminado, com início no dia de
hoje.

3.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho em esta-
belecimentos não especializados, sem predominância de produtos
alimentares, bebidas ou tabaco. Comércio de produtos para agricul-
tura e para o lar.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, já devida-
mente depositado na conta da sociedade, é de 5000 euros
(1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas, divididas da se-
guinte maneira: uma quota do valor nominal de 3750 euros, perten-
cente ao sócio Manuel Inácio Silva Mergulhão, e outra quota do
valor nominal de 1250 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes
Batista Mergulhão Santos.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes, bastando para obrigar a so-
ciedade a assinatura de um gerente.

6.º

É vedado aos gerentes intervir em nome da sociedade em fian-
ças, letras de favor, abonações e actos semelhantes que sejam es-
tranhos aos negócios da sociedade.

7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos à socie-
dade carece do consentimento desta, gozando a mesma, em primeiro
lugar, e os sócios, em segundo lugar, do direito de preferência.

8.º

As assembleias gerais são convocadas por meio de carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sem-
pre que a lei não exija outras formalidades.

9.º

A gerência poderá efectuar os levantamentos da totalidade do
capital já realizado para fazer face aos encargos inerentes à consti-
tuição e ao arranque da sociedade.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria do Cas-
telo Peixoto Cerqueira Reis. 10761357

VILA FRANCA DE XIRA

LAPMOC � SISTEMAS DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4506; identificação de pessoa colectiva n.º 504459880; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 11/000303.

Certifico que foram registados os seguintes actos de registo:
1 � Alteração dos artigos 3.º e 4.º, com aumento de capital de

1 050 000$ para 5 012 050$, do contrato social e redenominação,
que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos di-
versos bens e valores do activo, conforme escrituração, é de
25 000 euros e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 8750 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel Marques
Ferreira; uma do valor nominal de 8750 euros, pertencente ao só-
cio António José Serafim Madeira, e uma do valor nominal de
7500 euros, pertencente à sócia TURIPROJECTO � Investimentos
Imobiliários, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado, fica a cargo dos sócios
António José Serafim Madeira e Luís Manuel Marques Ferreira, já
nomeados, e do não sócio José António da Luz Carmo, ora nomeado.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

23 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478713

EIXO � ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 3891; identificação de pessoa colectiva n.º 503994715.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478888

SUPERFRANCA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Vila Franca de Xira. Matrícula
n.º 4309; identificação de pessoa colectiva n.º 504266810.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998 da sociedade em epígrafe.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pa-
checo Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478870

PORTALEGRE
CRATO

MANUEL FLORES DE MATOS E FILHOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Crato. Matrícula n.º 227/
930901; identificação de pessoa colectiva n.º 503064262; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 2/000320.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, o capital so-
cial de 400 000$ foi aumentado para 2 000 000$, tendo sido alte-
rado os seus artigos 3.º e 5.º, ficando os mesmos com a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma das seguintes quotas:

a) Uma no valor nominal de 1 000 000$, pertencente ao sócio
Manuel Flores de Matos,

b) Uma no valor nominal de 75 000$ e outra no valor nominal
de 525 000$, ambas pertencentes ao sócio Nuno Miguel Casaquinha
de Matos, e

c) Duas no valor nominal de 200 000$ cada uma, pertencentes
uma à sócia Ana Cristina Casaquinha de Matos Teles e outra à sócia
Sara Isabel Casaquinha de Matos.

ARTIGO 5.º (CORPO) (MANTÉM-SE)

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do sócio gerente, podendo, no entanto, os cheques
da sociedade ser assinados quer pelo gerente quer pelo sócio Nuno
Miguel Casaquinha de Matos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Conferida, está conforme.

24 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Ermelinda Gonçal-
ves Monteiro dos Santos. 07924445

PONTE DE SOR

ALBERTINA & PAULA � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Sor. Matrícula n.º 444;
identificação de pessoa colectiva n.º 503736490; inscrição n.º 4; nú-
mero e data da apresentação: 6/000329.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi dissolvida em 24 de
Março de 2000.

Está conforme

30 de Março de 2000. � A Conservadora, Anabela Guerra Gar-
cia Oliveira. 08181020

PORTALEGRE

ALBAQUERQUS � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 996;
identificação de pessoa colectiva P 504739921; inscrição n.º 1; nú-
mero e data da apresentação: 7/24022000.

Certifico que entre Juan Carlos Rodriguez Muñoz, casado com
Gema Rodriguez Chaves na comunhão de adquiridos, e Pedro José
Rodriguez Muñoz, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma ALBAQUERQUS � Sociedade de
Construções, L.da

2.º

1 � A sociedade estabelece a sede na Rua de Diogo da Fonse-
ca Achaioli, 25, em Portalegre.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

3.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios, arruamen-
tos e pavimentação de estradas, a venda de materiais de constru-
ção e imobiliário, a reconstrução e reabilitação de edifícios, a com-
pra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para os mesmos
fins e a construção civil.

4.º

O capital social é de 2 000 000$ e representa-se por duas quotas
iguais, do valor nominal de 1 000 000$, uma de cada sócio, e as
respectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, pertence
a ambos os sócios.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de dois gerentes,
salvo para actos de mero expediente.

6.º

A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento prévio
da sociedade.

7.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares
até ao quíntuplo do capital social, bem como os suprimentos de que
carecer.

Conferida. Está conforme.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Almerinda Fer-
nanda do Carmo Ribeiro Almeida. 08112762

PORTO
BAIÃO

ARMANDO MANUEL NOGUEIRA TEIXEIRA, CONSTRUÇÃO
CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 297/
000324; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000324.

Certifico que Armando Manuel Nogueira Teixeira, solteiro, mai-
or; constituiu a sociedade em epígrafe, da qual se publica o pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Armando Manuel Nogueira Tei-
xeira, Construção Civil, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Tra-
vessa do Comandante Agatão Lança, sem número, lugar e fregue-
sia de Campelo, concelho de Baião.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, podendo ainda criar sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação em qualquer ponto do País e
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ele sócio, Armando Manuel Nogueira Teixeira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, ficará
a cargo dele sócio, Armando Manuel Nogueira Teixeira, desde já
nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade que venham
a ser por ele designadas.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos basta a assinatura de um gerente.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Conferi. Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo. 08896968

PAÇOS DE FERREIRA

MORAIS & RIBEIRO MORAIS � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paços de Ferreira. Matrícula
n.º 1467/000322; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000322.

Certifico que entre Maria Rosa da Costa Ribeiro de Morais, vi-
úva, Natália Maria Ribeiro Morais, casada com Claudino Alves Bar-
bosa, e Elisabete Maria Ribeiro Morais, casada com José Carlos
Ferreira Monteiro, ambas casadas na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelos seguintes ar-
tigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Morais & Ribeiro Morais � Imobi-
liária, L.da, com sede na Rua da Fonte dos Moleiros, 1/7, freguesia
de Freamunde, concelho de Paços de Ferreira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de bens imobiliários.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizável em dinheiro, é de
25 000 euros e está dividido em três quotas: uma do valor nominal
de 12 500 euros, pertencente à sócia Maria Rosa da Costa Ribeiro
de Morais, e duas iguais, do valor nominal de 6250 euros, perten-
centes uma a cada uma das sócias Natália Maria Ribeiro Morais e
Elisabete Maria Ribeiro Morais.

2 � O capital social encontra-se realizado quanto a metade, de-
vendo a parte restante ser realizada no prazo de um ano a partir
desta data.

3 � Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de cinco vezes o capital social.

4 � A celebração de contratos de suprimentos depende da pré-
via deliberação dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta a
um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, ficando des-
de já designadas gerentes todas as sócias.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Para além dos poderes normais de gerência, poderão ainda
os gerentes:

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competen-
tes contratos de leasing.

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 adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;

c) Por falência do sócio;
d) Quando por qualquer outro motivo a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em
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

e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fa-
zer representar nas assembleias gerais por mais de três anos conse-
cutivos.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, serem
criadas uma ou mais quotas destinadas a serem alienadas a um ou
a algum dos sócios ou a terceiros.

ARTIGO 6.º

Os lucros líquidos, deduzidos da parte correspondente à reserva
legal, terão o destino que lhes for dado em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em socieda-
des reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementa-
res de empresas.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � O Conservador, Alexandre Leite Soa-
res. 11814314

PAREDES

JADECO � COMÉRCIO DE CAIXILHARIAS
EM PVC, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 2174/
000323; identificação de pessoa colectiva n.º 5048794130; inscrição
n.º 1; data da apresentação: 000323.

Certifico que entre Jorge Manuel Moreira Dias, casado com Mar-
garida da Silva Moreira Dias em comunhão de adquiridos, Jorge
Manuel Marques Rebelo, casado com Maria Lúcia Rocha Ribeiro
em comunhão de adquiridos, e José Fernando Pinto Ferreira, casa-
do com Maria Manuela Nogueira Cabral Ferreira em comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JADECO � Comércio de Caixilha-
rias em PVC, L.da, com sede na Rua da Central de Gandra, 1495,
freguesia de Gandra, do concelho de Paredes.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na comercialização e colocação de
caixilharia em PVC.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, correspondente por arredondamento a 7482 euros, e está
dividido em três quotas iguais, do valor nominal de 500 000$, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos são necessárias as assinaturas de dois
gerentes.
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3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parci-
almente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a favor de estranhos depende do consentimen-
to da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

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

gitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e
h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure

no balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios
ou a terceiros.

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

4 � Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias a contar da data do falecimento, os
herdeiros deverão designar de entre eles um representante 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 socie-
dades quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 10669094

PORTO � 1.A SECÇÃO

DELFIM COSTA & ONDINA, L.DA

Sede: Rua de Álvares Cabral, 117, 4000 Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 42 787; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 24/
000209; pasta n.º 736.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foram
nomeados como gerentes, com data de 13 de Dezembro de 1999,
José Manuel Girão Júnior e Maria Fernanda Caldas.

Está conforme.

15 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto
Correia Frias. 11868031

BITAITE � REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS
E INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de João Andersen, 90, 2.º, frente, 4000 Porto

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5360; identificação de pessoa colectiva n.º 503890308; inscrição
n.º 3; número e data da apresentação: 22/000202; pasta n.º 5360.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, foi efec-
tuado o seguinte registo: alteração do contrato quanto aos artigos
3.º, 5.º e 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e está dividido em duas quotas iguais, com o valor no-
minal de 200 000$, pertencentes uma delas a cada um dos sócios,
Armando Manuel Claro do Nascimento e Rosa da Conceição Gon-
çalves Rego.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade será exercida
por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral, remune-
rados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios, Armando Ma-
nuel Claro do Nascimento e Rosa da Conceição Gonçalves Rego.

ARTIGO 6.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e
contratos é necessária a intervenção conjunta de dois gerentes, quan-
do houver mais de um gerente.

Adverti os outorgantes do registo comercial obrigatório deste acto,
que deverá ser requerido no prazo de três meses a contar de hoje.

O texto completo, na sua redacção actualizada, foi arquivado na
pasta respectiva.

Está conforme.

9 de Fevereiro de 2000. � O Ajudante Principal, A. J. Pinto
Correia Frias. 11868899

PORTO � 3.A SECÇÃO

DJORI MIRANDA � DISTRIBUIÇÃO E MARKETING
ALIMENTAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8642/970730; identificação de pessoa colectiva n.º 503936375;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 8/990702.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 8 000 000$, tendo
sido alterados os artigos 2.º e 3.º, que ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a consultadoria e prestação de ser-
viços em marketing alimentar, importação e exportação de produ-
tos alimentares e bens para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo de
7 500 000$ a quota pertencente ao sócio Djori Jorge Tavares Mi-
randa, e de 500 000$ a quota pertencente à sócia Maria Elisabete
Capela Crespo Menezes Miranda.

Mais certifico que é do seguinte teor o relatório do revisor ofici-
al de contas:

1 � A sede social é na Rua de Óscar da Silva, 1559, 3.º, esquer-
do, traseiras, freguesia Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

2 � Aquela sociedade foi constituída por escritura pública de
18 Março de 1997, com o capital social de PTE 400 000, tendo,
posteriormente, sofrido várias alterações, devidamente registadas,
nomeadamente sido objecto de aumento de capital através de escri-
tura pública celebrada em 25 Fevereiro de 1998, na qual o capital
social foi elevado a PTE 5 000 000.

3 � Os sócios daquela sociedade deliberaram proceder à altera-
ção do objecto social da mesma e ainda a proceder ao aumento de
capital para PTE 8 000 000 por suprimentos, no valor de
PTE 3 000 000, realizados exclusivamente pelo sócio Dr. Djori Jor-
ge Tavares Miranda.

4 � Conforme verificamos a partir dos registos contabilísticos
e respectiva documentação suporte, tal valor de PTE 3 000 000 re-
lativo ao aumento do capital estava devidamente contabilizado em
suprimentos que este sócio fez oportunamente à sociedade e que
estes correspondem à efectiva entrada de dinheiro.
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5 � Daqui resulta que, após este aumento de capital, realizado
por escritura pública em 9 Maio de 1999, o sócio Dr. Djori Jorge
Tavares Miranda passará a ser titular de uma quota 7 500 000$ e a
sócia Maria Elisabete Capela Crespo Menezes Miranda continuará
a ser titular de uma quota de 500 000$.

6 � Declaramos que tal valor PTE 3 000 000 se destina à reali-
zação do aumento de capital do sócio Dr. Djori Jorge Tavares Mi-
randa.

Está conforme.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, foi
depositado na pasta respectiva.

10 de Janeiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 06942580

MAINI � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 691; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, de que são
sócios Giuseppe Maini e Roberta Maini, que fica a reger-se pelo
seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade tem a firma Maini � Transportes, L.da, e a sua
sede no Terminal TIR do Freixieiro, Estrada Nacional n.º 107,
módulo 24, freguesia do Freixieiro, do concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser trans-
ferida para qualquer outro local do concelho em que se situa e seus
limítrofes, bem como estabelecer filiais, sucursais ou agências sem
prévia autorização da assembleia geral.

2.º

O seu objecto consiste nos transportes rodoviários de mercado-
rias por conta de outrem.

3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 50 000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo de 25 000 euros a quota
pertencente a cada um dos sócios, Giuseppe Maini e Roberta
Maini.

2 � Cada um dos sócios realizou metade do valor da sua quo-
ta, devendo a parte restante ser paga no prazo de 12 meses.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela
carecer, nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares até ao décuplo do mes-
mo capital, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em
função das suas quotas.

4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade,
que poderão ser eleitos por deliberação dos sócios.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Giuseppe Maini.
3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-

tos é suficiente a assinatura de um gerente.
4 � Compreendem-se nos poderes de gerência:
a) Comprar e vender veículos automóveis de e para a sociedade;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira;
c) Dar ou aceitar de arrendamento quaisquer locais para a socie-

dade, bem como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimen-
tos comerciais.

5.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor
de quem não seja titular depende da autorização da sociedade. Nas
cessões a estranhos a sociedade, em primeiro lugar, e os sócios não
cedentes, em segundo, terão o direito de preferência.

6.º

A sociedade tem direito de proceder à amortização de quotas nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Sendo a quota arrolada, arrestada, penhorada ou por outra for-
ma retirada da livre disponibilidade do seu titular; e

c) Insolvência ou falência do seu titular.

Está conforme.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694118

FELISBERTO & PAULO MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
20000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Felisberto & Paulo Moreira, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sua sede é na Rua do Alto de Vilar, 60, da freguesia de
Sobrado, concelho de Valongo.

2 � A gerência da sociedade poderá deslocar a sede social den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
criar filiais, sucursais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na fabricação de mobiliário de madeira
para outros fins. Comércio por grosso e a retalho de mobiliário, de
artigos de iluminação e de outros artigos para o lar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 1 000 000$ cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios, Felisberto da Silva Moreira e Paulo Jorge da Silva Moreira.

ARTIGO 5.º

As cessões e divisões de quotas entre os sócios são livremente
permitidas, mas, quando feitas a favor de estranhos, ficam depen-
dentes do consentimento da sociedade e dos sócios não cedentes, a
quem é reservado, por esta ordem, o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Felisberto da
Silva Moreira e Paulo Jorge da Silva Moreira, que desde já são
nomeados gerentes, e a quem mais vier a ser nomeado em assem-
bleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.
3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os geren-

tes poderão:
a) Comprar e vender veículos automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou

rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 7.º

Transitório

Os outorgantes declararam ainda que fica autorizado a qualquer
dos gerentes nomeados levantar as importâncias depositadas no
Banco Mello, S. A., referente às entradas dos sócios para a realiza-
ção do capital, a fim de fazer face às despesas desta escritura, re-
gistos, publicações e aquisição de equipamentos necessários ao fun-
cionamento da sociedade.

Está conforme.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694010
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R. O. R. � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 687; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. O. R. � Comércio de Au-
tomóveis L.da, e vai ter a sua sede na Rua de São João de Sobrado,
1280, da freguesia de Sobrado, concelho de Valongo.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode deslocar a sua
sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como abrir sucursais, filiais, agências, delegações ou outras for-
mas locais de representação onde e quando julgar conveniente.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social consiste na compra e venda, reparação e
importação de automóveis.

2 � No cumprimento do seu objecto social ou não, a sociedade
poderá subscrever, adquirir ou alienar participações de toda a es-
pécie, tomar parte ou interessar-se por qualquer forma e com quais-
quer entidades noutras sociedades, empresas, agrupamentos ou as-
sociações existentes ou a constituir, seja qual for o seu objecto, tipo
e lei reguladora, mediante deliberação dos sócios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros
e está dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
40 000 euros, pertencente ao sócio Rui Nuno Alves da Silva, ou-
tra do valor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio Orlando
António da Silva Duarte, e outra do valor nominal de 5000 euros,
pertencente ao sócio Roberto Dias Moreira.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, por uma ou mais vezes, conforme deliberação em assem-
bleia geral, até ao limite de 150 000 euros.

3 � Os sócios poderão ainda fazer à sociedade os suprimentos
de que ela carecer, nos termos, condições e limites que forem fixa-
dos em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social é confiada a uma ou mais pessoas, sócios
ou não sócios, conforme for deliberado em assembleia geral, toma-
da por maioria simples, a esta competindo, igualmente, a sua de-
signação e a fixação das respectivas remunerações, ficando desde
já nomeados gerentes os sócios Rui Nuno Alves da Silva e Roberto
Dias Moreira e ainda o não sócio Inês do Carmo Pinto de Sousa.

2 � Para vincular a sociedade em todos os actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes, sendo uma delas obrigato-
riamente a do gerente Rui Nuno Alves da Silva, sem o prejuízo da
faculdade de a sociedade nomear procurador ou mandatário para a
prática de determinados actos ou categorias de actos, nos termos e
no âmbito do respectivo mandato.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, poderá a gerên-
cia:

a) Celebrar contratos de compra e venda de bens móveis ou imó-
veis, bem como a locação de quaisquer bens para a sociedade, res-
cindir ou alterar os respectivos contratos;

b) Confessar, desistir ou transigir em juízo;
c) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária e imobi-

liária.
ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, a estranhos, incluindo
a cônjuges, ascendentes e descendentes, seja a título oneroso ou
gratuito, depende do expresso e prévio consentimento da sociedade.

1 � Quando consentida, a sociedade, primeiro, e os sócios, de-
pois, têm sempre direito de preferência ou opção de compra, con-
forme a transmissão seja onerosa ou gratuita, respectivamente, em
caso de cessão da quota a estranhos.

2 � Querendo preferir, a sociedade ou os sócios deverão, no pra-
zo de 30 dias contados da recepção, por carta registada, do projecto
detalhado da cessão contendo os elementos essenciais da mesma,
comunicar ao sócio cedente a sua decisão.

3 � Caso a sociedade não consinta na cessão da quota e ou não
exerça o direito de preferência, assim como os demais sócios, fica-
rá obrigada a amortizá-la, nos termos previstos no artigo 6.º

4 � Os direitos de preferência consagrados neste artigo gozam
de eficácia real, que os contraentes expressamente convencionam,
tudo nos termos do artigo 421.º do Código Civil, durante toda a
vigência da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � Poderá a sociedade amortizar a quota de qualquer sócio nos
seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por situação de falência do sócio ou se a quota penhorada,

arrestada, sujeita a qualquer procedimento cautelar ou por qualquer
forma subtraída ao poder de disposição do respectivo titular, venha
a ser sujeita a venda, arrematação ou adjudicação judicial;

c) Quando a quota for cedida sem o consentimento da sociedade,
nos casos em que o mesmo é necessário para a tornar, perante ela,
eficaz;

d) Quando, por divórcio, separação de pessoas e bens ou sepa-
ração de bens de qualquer sócio, a respectiva quota não fique a per-
tencer ao seu titular inicial;

e) Se, por falecimento do seu titular, os herdeiros não nomearem um
de entre eles como seu representante comum perante a sociedade, no
prazo máximo de 90 dias, contados da data da abertura da herança;

f) No caso de haver transmissões mortis causa dos sócios, as quo-
tas de que sejam então legítimos possuidores não se transmitirão aos
seus sucessores legais, obedecendo a amortização ao prazo e demais
condições referidos no artigo 225.º do Código das Sociedades Co-
merciais.

§ único. Fica excepcionado do disposto na alínea f) deste artigo
o sócio Rui Nuno Alves da Silva.

2 � A contrapartida da amortização far-se-á pelo valor da quo-
ta segundo o último balanço aprovado, ou pelo seu valor nominal,
se este for superior.

3 � Com a comunicação da deliberação da amortização, deixa
o titular da quota amortizada de ter quaisquer direitos na sociedade,
com exclusão apenas do crédito relativo à contrapartida da amorti-
zação, enquanto o mesmo não for integralmente pago.

ARTIGO 7.º

Os lucros anuais serão distribuídos ou não, conforme delibera-
ção em assembleia geral para aprovação de contas do exercício.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, com a antecedência mínima de 15 dias,
dispensando-se estas formalidades para os sócios gerentes que as-
sinem as convocatórias.

Está conforme.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694096

MANUEL LISBOA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 748; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Lisboa & Filhos, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Fernão de Magalhães, 10, freguesia de Rio
Tinto, concelho de Gondomar.

2.º

O objecto social consiste em comércio a retalho de material óp-
tico, relógios e artigos de ourivesaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de quatro quotas, divididas da
seguinte forma: Manuel de Sousa Reis Lisboa, 312 410$; Ana Ade-
laide das Neves Moreira Lisboa, 310 000$; José Manuel Moreira
Lisboa, 190 000$, e Carlos Filipe Moreira Lisboa, 190 000$.
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4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, para
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo, em todo
o caso, esta o direito de preferência, em primeiro lugar, e, em se-
gundo, os sócios não cedentes.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence a todos os sócios, que desde
já ficam nomeados gerentes.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, é necessária a intervenção ou
assinatura de dois gerentes.

7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta re-
gistada, com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694991

COZINHA DO MOSTEIRO � ACTIVIDADES
HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 747; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 26/
20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, de que são só-
cios Nuno Pedro Pires Moreira e Fromentino Fernandes de Castro,
que fica a reger-se pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Cozinha do Mosteiro � Actividades
Hoteleiras, L.da, tem a sua sede na Avenida do Dr. Domingos Gon-
çalves de Sá, 448, freguesia de Rio Tinto, concelho de Gondomar,
e durará por tempo indeterminado.

§ único. A gerência poderá livremente deslocar a sua sede den-
tro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, podendo também es-
tabelecer e encerrar filiais e outras dependências por simples deli-
beração da assembleia geral.

2.º

O seu objecto social é: restaurante, snack-bar e cafetaria.

3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, dividido em duas quotas iguais, cada uma no valor de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao máximo de quatro vezes o valor do mesmo ca-
pital, desde que deliberado pela assembleia geral.

4.º

A cessão, parcial ou total, de quotas é livre entre os sócios, mas
a estranhos depende do consentimento da sociedade, nos termos da
lei, que terá preferência em primeiro lugar e os sócios não ceden-
tes em segundo.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou
sem remuneração, conforme vier a ser deliberado, compete aos ge-
rentes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, em juízo e fora dele, é necessária a assinatura de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente José Manuel Oliveira Fer-
nandes Castro, viúvo, natural da freguesia dita de Campanhã e re-
sidente na Urbanização da Quinta da Igreja, lote 59, freguesia de
Fânzeres, concelho do Gondomar, incluindo-se nos seus poderes de
gerência a movimentação de qualquer das contas bancárias da so-
ciedade.

4 � É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, nomeadamente abonações,
fianças, letras de favor ou outros actos semelhantes.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694797

BAIMÓVEL � COMÉRCIO, SERVIÇOS E GESTÃO
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

Relação dos estatutos da sociedade anónima sob a firma
BAIMÓVEL � Comércio, Serviços e Gestão Imobiliária, S. A., com
sede na Rua dos Heróis de África, 103, da freguesia de Leça da
Palmeira, concelho de Matosinhos, elaborada nos termos do artigo
64.º do Código do Notariado.

CAPÍTULO I

Firma, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BAIMÓVEL � Comércio, Ser-
viços e Gestão Imobiliária, S. A.

2 � A sua duração é por tempo indeterminado.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua dos Heróis de África, 103, fregue-
sia de Leça da Palmeira, do concelho de Matosinhos.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração ou do
administrador único, a sede poderá ser deslocada dentro do conce-
lho de Matosinhos ou para concelhos limítrofes e poderão ser cri-
adas sucursais, agências, delegações ou outras formas de represen-
tação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o estudo, promoção, gestão e exe-
cução de empreendimentos e investimentos industriais, imobiliári-
os e de construção civil e obras públicas, prestação de serviços de
consultadoria e assessoria de empresas, elaboração de estudos pré-
vios de viabilidade económica, compra e venda de imóveis para
revenda e seu arrendamento, gestão de patrimónios imobiliários e
representação de produtos e equipamentos para indústria e comér-
cio.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros e divide-se em 1000 acções com o valor nominal de
50 euros cada uma.

ARTIGO 5.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador e livremente
convertíveis.

2 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou
incorporar-se em títulos de 1, 5, 10, 100, 500 e 1000 acções, sen-
do permitida a sua concentração ou divisão.

3 � Os títulos definitivos ou provisórios representativos das ac-
ções conterão as assinaturas de dois administradores, podendo uma
ser de chancela, ou do administrador único.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode participar em agrupamentos complementares de
empresas e em agrupamentos europeus de económico e, bem assim,
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adquirir, originária ou subsequentemente, acções ou quotas em so-
ciedades de responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto
destas e embora sujeitas a leis especiais.

ARTIGO 7.º

1 � Nos aumentos de capital da sociedade, os accionistas terão
direito de preferência na subscrição de novas acções relativamente
a quem não for accionista.

2 � O direito de preferência referido no número anterior será
exercido pelos accionistas preferentes, nos termos do artigo 458.º
do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

1 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
der adquirir acções próprias e praticar sobre elas todas as operações
que se mostrem convenientes ao interesse social.

2 � Enquanto pertencerem à sociedade, as acções não têm quais-
quer direitos sociais, salvo o de participação em aumentos de capi-
tal por incorporação de reservas e se a assembleia geral não deli-
berar em sentido diverso.

ARTIGO 9.º

A sociedade poder emitir acções preferenciais sem voto, conver-
ter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, em confor-
midade com o que for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá emitir obrigações sob qualquer das for-
mas previstas na lei e em conformidade com o que for deliberado
em assembleia geral.

2 � Observadas as limitações impostas por lei, a sociedade po-
derá adquirir obrigações próprias e praticar sobre elas todas as ope-
rações que se mostrem convenientes ao interesse social.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração e o conselho fiscal ou fiscal único.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas
com direito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os obrigacionistas não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral.

3 � As representações de accionistas serão comunicadas ao pre-
sidente da mesa por carta com a assinatura reconhecida notarial-
mente ou certificada pela sociedade, entregue na sede social até cin-
co dias úteis antes da data designada para a reunião da assembleia
geral.

ARTIGO 13.º

1 � Tem direito de voto o accionista titular de, pelo menos,
100 acções registadas em seu nome ou em seu nome depositadas na
sede social ou em qualquer instituição de crédito até 10 dias antes
da data designada para a reunião da assembleia geral, comprovan-
do perante a sociedade tal depósito até cinco dias antes da data da
reunião.

2 � Os accionistas possuidores de um número inferior a 100 ac-
ções poderão agrupar-se por forma a completar esse número,
fazendo-se então representar por um accionista dos agrupados, o que
terá de ser comunicado ao presidente da mesa da assembleia geral
por meio de carta e até 10 dias antes da data da reunião.

ARTIGO 14.º

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e por
um secretário, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral por

quatro anos, os quais poderão ser reconduzidos por sucessivos
quadriénios sem qualquer limitação.

ARTIGO 15.º

1 � A assembleia geral só poderá reunir, em primeira convoca-
tória, estando presentes ou representados accionistas titulares de,
pelo menos, 50% das acções ordinárias.

2 � A convocatória de uma assembleia geral pode fixar uma se-
gunda data de reunião para o caso de a assembleia geral não poder
reunir-se por falta de quórum, dentro de 30 dias, mas não antes de
15, podendo esta deliberar qualquer que seja o número de accio-
nistas presentes e o capital por eles representado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 16.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conse-
lho de administração, composto por três a nove membros, que po-
dem ser ou não accionistas, eleitos pela assembleia geral por um
período de quatro anos, sendo permitida a sua reeleição sucessivos
quadriénios, sem qualquer limitação.

2 � Se o capital social não exceder 149 000 euros, poderá a so-
ciedade funcionar com um único administrador.

3 � Os administradores eleitos estabelecerão entre si as regras
de funcionamento do conselho de acordo com a lei e o contrato de
sociedade em vigor.

4 � Os administradores podem fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outros administradores mediante simples carta di-
rigida ao presidente.

5 � Os membros do conselho de administração ou o adminis-
trador único, dispensados de caução, terão ou não remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, sendo que a sua re-
muneração poderá ser certa ou consistir total ou parcialmente numa
percentagem dos lucros distribuídos do exercício.

6 � A assembleia geral que eleger o conselho de administração
designará o respectivo presidente.

ARTIGO 17.º

1 � O conselho de administração reúne-se pelo menos uma vez
em cada seis meses e, além disso, sempre que o seu presidente o
convoque, por iniciativa própria ou a pedido do fiscal único ou de
dois administradores.

2 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos dos administradores presentes ou devidamen-
te representados, cabendo ao presidente, no caso de empate, voto
de qualidade.

3 � O conselho de administração poderá delegar a gestão cor-
rente da sociedade num administrador ou numa comissão executi-
va, formada por três administradores, fixando os poderes que deci-
da delegar-lhes, nos termos e limites da lei.

ARTIGO 18.º

Compete ao conselho de administração ou ao administrador úni-
co exercer os mais amplos poderes de gerência, representando a
sociedade em juízo e fora dele e praticando todos os actos e exer-
cendo todas as funções necessárias à realização do objecto social
e, nomeadamente, deliberar sobre:

a) Aquisição de bens móveis ou imóveis e aliená-los, permutá-
-los ou obrigá-los por quaisquer actos ou contratos, ainda que se
trate de constituição de garantias reais;

b) Contrair empréstimos e assumir obrigações em nome da so-
ciedade;

c) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções que a so-
ciedade seja autora ou ré, bem como comprometer-se em árbitros;

d) Deliberar sobre a participação da sociedade em quaisquer so-
ciedades a constituir ou já constituídas, bem como sobre a associ-
ação com outras empresas;

e) Tomar e dar de arrendamento, independentemente do prazo,
quaisquer bens móveis ou imóveis ou parte deles;

f) Trespassar ou tomar de trespasse quaisquer estabelecimentos;
g) Contratar pessoal e estabelecer a respectiva remuneração;
h) Exercício dos direitos sociais relativos às participações finan-

ceiras da titularidade da sociedade;
i) Constituição de procuradores ou de mandatários nos termos o

artigo 256.º do Código Comercial ou para quaisquer outros e de-
terminados fins;
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j) Instalar ou adquirir, manter, transferir ou encerrar estabeleci-
mentos.

ARTIGO 19.º

1 � A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um administrador e um procurador da sociedade com pode-

res bastantes;
d) Um mandatário, dentro dos limites do mandato que lhe foi

conferido pelo conselho de administração e constantes da respecti-
va procuração;

e) Do administrador único, se a sociedade assim funcionar.
2 � Nos assuntos de mero expediente basta a assinatura de qual-

quer administrador ou procurador.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

1 � A fiscalização dos negócios da sociedade será exercida por
um fiscal único e um suplente, eleitos por um período de quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios e
sem qualquer limitação.

2 � A assembleia geral poderá deliberar que a fiscalização seja
exercida por um conselho fiscal, composto por um número ímpar
de membros, com um suplente, eleitos por período igual de quatro
anos, sendo admitida a sua reeleição.

3 � O conselho fiscal reunirá periodicamente nos termos da lei
e, além disso, sempre que o respectivo presidente o convoque, quer
por iniciativa própria quer a pedido de qualquer dos restantes mem-
bros, ou a solicitação do conselho de administração ou administra-
dor único.

CAPÍTULO IV

Ano social e aplicação de resultados

ARTIGO 21.º

O ano financeiro da sociedade coincide com o ano civil.

ARTIGO 22.º

1 � Na deliberação sobre a aplicação dos lucros de exercício, a
assembleia geral observará as disposições legais sobre constituição
de reservas.

2 � Quanto ao remanescente, poderá a assembleia geral, por
maioria simples, deliberar afectá-lo, total ou parcialmente, à cons-
tituição e reforço de quaisquer reservas ou destiná-lo a outras apli-
cações específicas do interesse da sociedade, ou atribuí-lo a divi-
dendos aos accionistas na proporção das acções que possuírem.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 23.º

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

ARTIGO 24.º

Dissolvida a sociedade, proceder-se-á, extrajudicialmente, à
respectiva liquidação e, salvo deliberação em contrário, serão li-
quidatários os membros do conselho de administração em exer-
cício.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694967

MOREIRA DOS SANTOS & CASTROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 686; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000303.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Moreira dos Santos & Castros, L.da,
com sede na Rua da Aldeia, 113, freguesia de São Pedro da Cova,
concelho de Gondomar.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede da so-
ciedade ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limítrofes.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios e venda dos
construídos ou adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de cinco quotas: duas de
1750 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Rocha
Moreira dos Santos e Margarida Martins Santos Castro Moreira, e
três de 500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos só-
cios Jorge Manuel Castro Moreira dos Santos, Arlete Margarida
Castro Moreira dos Santos e Bruno Acácio Castro Moreira dos
Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence aos sócios Manuel Rocha Mo-
reira dos Santos, Margarida Martins Santos Castro Moreira e Jor-
ge Manuel Castro Moreira dos Santos, desde já nomeados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de qualquer
um dos gerentes nomeados.

ARTIGO 5.º

Qualquer forma de transmissão de quota, no todo ou em parte,
gratuita ou onerosa, em relação a terceiro ou entre sócios, depende
sempre do consentimento da sociedade, gozando esta de direito de
preferência e em segundo lugar os sócios não cedentes.

Está conforme.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 12694240

FGVS � SOCIEDADE GESTORA DE IMOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 741/20000315; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 25/20000315.

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 FGVS � Sociedade Gestora de
Imobiliário, L.da, e tem a sua sede na Rua de São Romão, 777, fre-
guesia de Vermoim, Maia.

2 � Mediante deliberação da gerência, a sociedade poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo conselho ou para conselho li-
mítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na compra e venda de imóveis, gestão e
promoção de empreendimentos imobiliários, construção de imóveis
e execução de obras de conservação e restauro em imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 100 000 euros
(20 048 200$), dividido em duas quotas de 50 000 euros
(10 024 100$) cada uma, pertencente cada uma delas a cada um dos
sócios, Francisco Luís Pitta Bezerra Gouveia e Vasco Manuel Ro-
drigues dos Santos.

2 � O capital social encontra-se apenas realizado por metade do
seu montante, devendo a outra metade ser realizada no prazo de um
ano contado da data da celebração da escritura de constituição da
sociedade.
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ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura dos
dois gerentes para que a sociedade fique validamente obrigada em
todos os seus actos.

2 � No exercício dos poderes de gerência, poderão os gerentes:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis de e para a socie-

dade;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, bem

como dar e aceitar de trespasse quaisquer estabelecimentos comer-
ciais;

c) Outorgar quaisquer contratos de locação financeira;
d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

ARTIGO 5.º

1 � Em qualquer caso de cessão de quotas será sempre neces-
sário o consentimento da sociedade.

2 � Em qualquer caso de cessão de quotas, a sociedade, primei-
ro, e depois os seus sócios, gozarão sempre do direito de preferên-
cia.

3 � Para o efeito do número anterior, o sócio cedente notificará
por escrito, com a antecedência de, pelo menos, 60 dias da data
prevista para a celebração do negócio, os beneficiários do direito
de preferência, dando-lhes conta do preço da cedência, identifica-
ção do comprador e demais condições do negócio.

4 � Por sua vez os preferentes poderão exercer o seu direito
conquanto comuniquem esta sua intenção no prazo de 30 dias após
a recepção da notificação referida no número anterior.

5 � Havendo vários interessados, abrir-se-ão licitações entre eles,
revertendo a totalidade do preço para o sócio cedente.

6 � No caso do exercício do direito de preferência, o preço da
cessão será pago em oito prestações trimestrais e sucessivas,
vencendo-se a primeira na data da cessão, condições que prevale-
cerão sempre independentemente das estipuladas para o negócio que
deu origem ao exercício do direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos de
insolvência ou falência de qualquer sócio, bem como nos casos de
arresto, arrolamento ou penhora da quota.

2 � A sociedade tem igual direito de amortização se por parti-
lha dos bens do casal de algum sócio, motivada por divórcio ou se-
paração, a quota for adjudicada ao outro cônjuge.

ARTIGO 7.º

1 � No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e
com os herdeiros do sócio falecido e representante do incapaz.

2 � Os herdeiros do sócio falecido deverão nomear, dentro do
prazo de 30 dias a contar do óbito, um de entre eles que os repre-
sente perante a sociedade enquanto a herança se mantiver indivisa.

3 � No caso do número anterior e ainda em todos os casos de
compropriedade de qualquer quota, a divisão desta só será possí-
vel com o consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, dirigida a cada um dos sócios e com a antece-
dência mínima de 16 dias.

Disposição transitória

Declaram ainda que os gerentes nomeados poderão desde já le-
vantar o capital social depositado, nos termos do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, para fazer face às despesas de
constituição, registo e instalação da sede social.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 12695840

HABIALTOS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 743/20000316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma HABIALTOS � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Pedro Julião,
67, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agênci-
as, filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de
5000 euros, distribuído por duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Mário de Jesus Braga, e outra do
valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio José Pedro Fer-
nandes Marques Ferreira.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe ao só-
cio Mário de Jesus Braga, que desde já fica nomeado gerente, bas-
tando a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e ven-
da de veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre os sócios, ca-
recendo do consentimento da Sociedade quando feita a estranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios com a antecedência mínima de 20 dias.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 12695874

P. L. S. S. � SOCIEDADE DE PUBLICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 744/20000316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de P. L. S. S. � Sociedade de Pu-
blicações, L.da

ARTIGO 2.º

A sede da Sociedade estabelece-se na Rua de José Joaquim Ri-
beiro Teles, 323, escritório L, da freguesia de Ermesinde, concelho
de Valongo.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na edição de revistas e outras publicações
periódicas (jornais e outros).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, o que equivale a 1 002 410$, e correspondente à soma
de duas quotas iguais, do valor nominal 2500 euros cada uma, per-
tencentes uma a cada um dos sócios.
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ARTIGO 5.º

A gerência da Sociedade, remunerada ou não, conforme venha a
ser deliberado em assembleia geral, fica afecta ao estranho à So-
ciedade João dos Santos Silva, casado, natural da freguesia de São
Mamede de Ribatua, concelho de Alijó, residente na referida Rua
de Almeida Garrett, 95, 1.º, direito.

§ 1.º A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos
com a assinatura do gerente.

§ 2.º Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender veículos automóveis; e
b) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

2 � A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente per-
mitida; porém, quando a favor de, estranhos depende do consenti-
mento da Sociedade e dos sócios não cedentes, gozando estes, em
segundo lugar, e a Sociedade, em primeiro, do direito de preferên-
cia na respectiva aquisição.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 12695882

GONÇALVES SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 745/20000316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/20000316.

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 Gonçalves Silva & Filhos, L.da,
e tem a sua sede na Rua de Maria da Fonte, 86, da freguesia de
Vila Nova da Telha, do concelho da Maia.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência,
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou con-
celho limítrofe.

3 � A gerência poderá livremente criar sucursais, filiais, agên-
cias ou outras formas locais de representação que os negócios jus-
tifiquem, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto trabalhos que concorrem para a
construção civil (tectos falsos; divisórias amovíveis).

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em três quotas, sendo uma de 2500 euros,
pertencente ao sócio Zeferino Gonçalves Silva, e duas iguais, de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios Marta Cláudia
Reis Silva e João Carlos Reis Silva.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios e seus
descendentes, ficando dependente do consentimento da sociedade,
a quem é reservado o direito de preferência na cessão de quotas a
estranhos.

ARTIGO 5.º

A sociedade, por falecimento de qualquer dos sócios, não se dis-
solve, devendo os herdeiros nomear um de entre eles que a todos
represente enquanto a quota se mantiver no estado de comunhão
hereditária.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, fica afecta ao só-
cio Zeferino Gonçalves Silva, que desde já é nomeado gerente, fi-
cando a sociedade obrigada em todos os seus actos e contratos com
a assinatura do mencionado gerente.

2 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá
comprar e vender viaturas automóveis, assim como tomar de arren-

damento ou trespasse quaisquer locais ou estabelecimentos, bem como
celebrar contratos de locação financeira.

3 � Fica absolutamente interdito aos gerentes assumirem em
nome da sociedade quaisquer actos e contratos alheios ao objecto
e interesses sociais, nomeadamente em fianças, abonações, avales
ou letras a favor.

ARTIGO 7.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas, com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias,
devendo constar da convocatória a agenda de trabalhos devidamente
discriminada.

A gerência pode desde já efectuar o levantamento das entradas
de capital social depositado, para fazer face às despesas inerentes
à constituição e registo da sociedade, bem como à aquisição de equi-
pamento para a sociedade, instalações e materiais para a prossecu-
ção do objecto social.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 12695890

FERNANDO MANUEL ALMEIDA LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 749/20000316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 28/20000316.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma Fernando Manuel Almeida Lima,
L.da, e tem a sua sede na Praceta de António Pedro, 47, 1.º, esquer-
do, freguesia de Fânzeres, concelho de Gondomar.

2.º

O objecto social consiste em construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas, divididas da se-
guinte forma: Fernando Manuel de Almeida Lima, 902 410$, e Pe-
dro Filipe de Sousa Barros, 100 000$.

4.º

A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; porém, para
estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo em todo
o caso esta o direito de preferência, em primeiro lugar, e, em se-
gundo, o sócio não cedente.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, pertence ao sócio Fernando Manuel de
Almeida Lima.

6.º

Para obrigar a sociedade, bem como para a representar em juízo
e fora dele, activa ou passivamente, é necessária a intervenção ou
assinatura do gerente Fernando Manuel de Almeida Lima.

7.º

As reuniões da assembleia geral serão convocadas por carta re-
gistada, com a antecedência mínima de 20 dias.

Declaram que o gerente Fernando Manuel de Almeida Lima é
autorizado a levantar o dinheiro correspondente ao capital social,
depositado no Banco Internacional do Funchal, com vista à aqui-
sição de equipamento.

Está conforme.

28 de Março de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro
de Barros. 12695912
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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