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DIVERSOS

EDUCA � EMPRESA MUNICIPAL DE GESTÃO E MANUTENÇÃO
DE EQUIPAMENTOS EDUCATIVOS DE SINTRA, E. M.
Escritura n.º 9/2000, do dia 14 de Fevereiro

Escritura de constituição da empresa pública municipal EDU-
CA � Empresa Municipal de Gestão e Manutenção de Equi-
pamentos Educativos de Sintra, E. M.

Cópia extraída a fl. 189 v.º do livro de notas n.º 183 do Notariado
Privativo da Câmara Municipal de Sintra.

Aos 14 dias do mês de Fevereiro do ano 2000, nesta vila de Sintra,
edifício dos Paços do Concelho e Gabinete da Presidência da Câmara,
perante mim, Manuel Lopes de Carvalho, licenciado em Direito, di-
rector do Departamento de Assuntos Jurídicos e Administrativos, nos
termos do despacho n.º 42-P/99, de 12 de Março, e nessa qualidade
exercendo funções notariais de acordo com o despacho n.º 69-P/99,
datado de 19 de Outubro, e ainda no uso da competência que me
confere o artigo 3.º do Código do Notariado, compareceu como ou-
torgante:

1.ª Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela, natural da freguesia
de Belver, concelho de Carrazeda de Ansiães, residente na Rua das
Quintas, no lugar de Magoito, da freguesia de São João das Lampas,
deste concelho, a qual outorga na qualidade de presidente da Câmara
Municipal de Sintra e em representação do município de Sintra, titu-
lar do cartão de identificação de pessoa colectiva de direito público
n.º 500051062.

É a outorgante a própria, cuja identidade e qualidade reconheço
por ser tudo do meu conhecimento pessoal.

E por ela foi dito:
Que, em cumprimento do deliberado pela mencionada Câmara na

reunião de 22 de Dezembro de 1999 e pela assembleia municipal na
1.ª sessão extraordinária, de 24 de Janeiro de 2000, e nos precisos
termos de tais deliberações, pela presente escritura é constituída, ao
abrigo do artigo 4.º, n.º 1, alínea a), da Lei n.º 58/98, de 18 de Agos-
to, uma empresa municipal que se denomina EDUCA � Empresa Mu-
nicipal de Gestão e Manutenção de Equipamentos Educativos de Sin-
tra, E. M., com sede no concelho de Sintra, no largo do Dr. Virgílio
Horta, edifício dos Paços do Concelho, freguesia de Santa Maria e
São Miguel, pessoa colectiva P504845535, com o capital de
50 000 000$, e que tem por objecto a gestão e manutenção dos equi-
pamentos educativos deste concelho e complementarmente a pro-
moção e ou participação na construção e exploração de outros equi-
pamentos educativos de reconhecido interesse e necessidade pública e
acessoriamente outras actividades relacionadas com o seu objecto,
designadamente a elaboração e ou promoção de estudos e projectos
de ordenamento da rede de equipamentos educativos e, bem assim,
proceder à realização das respectivas obras de execução;

Que a Empresa fica a reger-se pelas cláusulas constantes do docu-
mento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º
do Código do Notariado, o qual fica a fazer parte integrante desta

escritura, é rubricado e assinado pela outorgante e por mim, notário,
e cujo conteúdo a outorgante declarou conhecer perfeitamente, pelo
que dispensou a sua leitura.

Assim o disse.
Foi exibido:
a) Certificado de admissibilidade emitido pelo Registo Nacional de

Pessoas Colectivas de 6 de Dezembro de 1999;
b) Cartão provisório de identificação de pessoa colectiva e entida-

de equiparada P504845535;
c) Guia do depósito do capital social.
Esta escritura foi lida em voz alta e feita a explicação do seu con-

teúdo e efeitos, em voz alta, na presença de todos os intervenientes.

Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela � O Notário Privativo,
Manuel Lopes de Carvalho.

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2
do artigo 64.º do Código do Notariado, o qual faz parte
integrante da escritura outorgada no Notariado Privati-
vo da Câmara Municipal de Sintra em 14 de Fevereiro
do ano 2000, a fl. 89 v.º do livro de notas n.º 183.

CAPÍTULO I

Disposições fundamentais

SECÇÃO I

Da denominação, natureza e sede

ARTIGO 1.º

Denominação e natureza

1 � A EDUCA � Empresa Pública Municipal de Gestão e Manu-
tenção de Equipamentos Educativos de Sintra, E. M., designada abre-
viadamente por EDUCA, é uma empresa pública municipal dotada de
personalidade jurídica, com autonomia administrativa e financeira e
património próprio, a qual fica sujeita à tutela da Câmara Municipal
de Sintra (CMS).

2 � A capacidade jurídica da EDUCA abrange todos os direitos
e obrigações necessários ou convenientes à prossecução do seu ob-
jecto.

3 � A EDUCA rege-se pela Lei das Empresas Municipais, Inter-
municipais e Regionais, pelos presentes estatutos e, subsiidiariamen-
te, pelo regime das empresas públicas e, no que neste não for especi-
almente regulado, pelas normas aplicáveis às sociedades comerciais.

ARTIGO 2.º

Sede e representação

1 � A EDUCA tem a sua sede em Sintra, no Edifício dos Paços do
Concelho, Largo de Virgílio Horta.

2 � A EDUCA pode, por deliberação do seu conselho de adminis-
tração, estabelecer delegações, agências ou qualquer outra forma de
representação onde o entenda conveniente.

3. Diversos

PARTE A
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SECÇÃO II

Do objecto e atribuições

ARTIGO 3.º

Objecto

1 � A EDUCA tem como objecto principal a gestão e manuten-
ção dos equipamentos educativos públicos no concelho de Sintra, nos
termos e nas condições a definir pela CMS.

2 � A EDUCA poderá ainda exercer complementarmente a
promoção e ou participação na construção e exploração de ou-
tros equipamentos educativos de reconhecido interesse e neces-
sidade pública.

3 � A EDUCA poderá exercer, acessoriamente, outras actividades
relacionadas com o seu objecto, designadamente a elaboração e ou
promoção de estudos e projectos de ordenamento da rede de equipa-
mentos educativos e, bem assim, proceder à realização das respecti-
vas obras de execução.

ARTIGO 4.º

Atribuições e competências

1 � Constituem atribuições da EDUCA:
a) A elaboração de estudos, projectos e construção de equipamen-

tos educativos que lhe forem confiados pela CMS;
b) A execução das obras de infra-estruturas e de instalação de equi-

pamentos necessários à conservação dos objectivos empresariais;
c) A execução de medidas e acções necessárias à conservação e

manutenção das instalações e equipamentos;
d) A fiscalização da administração e da execução das obras a seu

cargo;
e) A aquisição dos bens, equipamentos e direitos a eles relativos

necessários à prossecução das suas atribuições;
f) A organização e actualização do cadastro dos seus bens;
g) A prática dos actos necessários à exploração dos seus bens e

equipamentos;
h) A promoção de estudos visando a aplicação de novas tecnolo-

gias e novos métodos de rentabilização dos equipamentos;
i) O exercício de todas as actividades complementares e subsidiári-

as relacionadas com as anteriores ou outras que lhe venham a ser
cometidas pela CMS dentro das atribuições da Empresa;

j) A prática dos demais actos necessários à prossecução das suas
atribuições.

2 � As obras promovidas pela EDUCA podem ser executadas em
regime de administração directa ou de empreitada e não carecem de
licença se o projecto respectivo tiver sido aprovado pela Câmara
Municipal.

CAPÍTULO II

Dos órgãos da empresa

SECÇÃO I

Disposições gerais

ARTIGO 5.º

Órgãos da empresa

1 � São órgãos da EDUCA:
a) O conselho de administração;
b) O fiscal único.
2 � A CMS assegurará a supremacia do interesse público, median-

te o exercício dos poderes de tutela estabelecidos nos presentes esta-
tutos e demais legislação aplicável.

3 � Os membros do conselho de administração e o fiscal único
tomam posse perante o presidente da CMS.

4 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais será coinciden-
te com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos
actos de exoneração e da continuação de funções até à efectiva
substituição.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 6.º

Composição

1 � O conselho de administração é composto por três membros,
sendo um deles o presidente, nomeados e exonerados pela Câmara
Municipal de Sintra, sob proposta do respectivo presidente.

2 � O conselho de administração, na sua primeira reunião, desig-
nará o vogal a quem cabe a substituição do presidente nas suas faltas
e impedimentos.

3 � Os membros do conselho de administração exercerão as suas
funções em regime de tempo completo e estão sujeitos ao regime de
incompatibilidades definido no Estatuto dos Gestores Públicos.

4 � O exercício do mandato não depende de prestação de caução.

ARTIGO 7.º

Mandato

1 � O mandato dos titulares dos órgãos sociais será coincidente
com o dos titulares dos órgãos autárquicos, sem prejuízo dos actos de
exoneração e da continuação de funções até à efectiva substituição, e
renovável por uma ou mais vezes.

2 � Os membros cujo mandato terminar antes de decorrido o pe-
ríodo por que foram designados, por morte, impossibilidade, renún-
cia, destituição ou perda de direitos ou de funções indispensáveis à
representação que exercem, serão substituídos.

3 � Em caso de impossibilidade temporária física ou legal para o
exercício das respectivas funções, os membros impedidos podem ser
substituídos enquanto durar o impedimento.

4 � Tanto nos casos de substituição definitiva como nos de subs-
tituição temporária, é designado pela mesma forma por que tiver
sido designado o substituído e cessa funções no termo do período
para que este tiver sido nomeado, salvo se, no caso de substituição
temporária, o substituído regressar antes daquele termo ao exercício
de funções.

ARTIGO 8.º

Remuneração e demais condições de exercício de funções

O presidente e os outros dois membros do conselho de administra-
ção receberão ordenado mensal, que será fixado pela CMS tendo em
conta o estatuto de gestor público.

ARTIGO 9.º

Competências do conselho de administração

1 � Compete ao conselho de administração praticar todos os ac-
tos necessários à gestão da Empresa, designadamente:

a) Definir e manter actualizados as políticas e objectivos gerais da
Empresa e controlar permanentemente a sua execução, designadamente
através da apreciação de indicadores adequados;

b) Elaborar planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais
e os orçamentos anuais e suplementares, nomeadamente os referidos
no artigo 18.º destes estatutos;

c) Elaborar, anualmente, o relatório de exercício e os respectivos
balanços e demais documentos previstos no artigo 27.º destes esta-
tutos;

d) Submeter à aprovação ou autorização da tutela os actos que nos
termos da lei ou destes estatutos o devam ser;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes;
f) Autorizar a execução de trabalhos e de obras, fixando os termos

e condições a que devem obedecer;
g) Emitir parecer sobre os assuntos que a CMS entenda dever sub-

meter-lhe e mandar realizar os estudos que por esta lhe sejam con-
fiados;

h) Providenciar sobre a conferência ao cofre da tesouraria, quando
o julgar conveniente, pelo menos uma vez em cada mês;

i) Estabelecer o modo de constituição das provisões e das reservas,
o sistema de amortização de bens e o modo de distribuição dos resul-
tados do exercício;

j) Estabelecer a organização dos serviços, incluindo a fixação das
categorias do pessoal e as respectivas remunerações, bem como os
regulamentos internos;
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l) Aprovar o estatuto do pessoal, contratar, louvar ou premiar os
trabalhadores, rescindir os respectivos contratos e exercer sobre eles
a competente acção disciplinar;

m) Adquirir, transmitir ou constituir direitos relativos a bens,
designadamente o direito de propriedade e o direito de super-
fície;

n) Propor à Câmara que requeira a expropriação por utilidade pú-
blica;

o) Celebrar contratos de arrendamento e de fornecimento de bens
ou serviços, assim como de empreitada ou concessão de obras;

p) Fiscalizar a organização e actualização do cadastro dos bens da
empresa;

q) Praticar os demais actos que lhe caibam nos termos dos presen-
tes estatutos e dos regulamentos da Empresa ou lhe sejam cometidos
pela tutela.

2 � O conselho de administração pode delegar determinados po-
deres da sua competência em um ou mais dos seus membros, esta-
belecendo em cada caso os limites e condições de exercício da de-
legação.

ARTIGO 10.º

Competência do presidente

1 � Compete especialmente ao presidente do conselho de admi-
nistração;

a) Superintender nos serviços e na orientação geral das actividades
da Empresa;

b) Representar a mesma em quaisquer actos ou contratos em que
ela deva intervir, podendo delegar a representação noutro membro
ou em pessoa especialmente habilitada para o efeito;

c) Convocar reuniões conjuntas do conselho de administração com
o fiscal único, sempre que o julgue conveniente, presidindo a essas
reuniões;

d) Suspender, se julgar conveniente, a execução das deliberações do
conselho de administração tomadas sem a presença de todos os mem-
bros em exercício, submetendo essas deliberações à reunião imediata-
mente seguinte do referido conselho;

e) Velar pela correcta execução das deliberações do conselho de
administração;

f) Exercer os poderes que o conselho nele delegar;
g) Desempenhar as demais funções estabelecidas nestes estatutos e

nos regulamentos internos.
2 � O presidente terá sempre voto de qualidade e poderá opor o

seu veto a deliberações que repute contrárias à lei, aos estatutos ou
ao interesse público, com a consequente suspensão da executoriedade
da deliberação, até que sobre esta se pronuncie a tutela.

3 � A suspensão referida no número anterior finda com a confir-
mação do acto pelo vereador da educação da CMS, ou pelo decurso
do prazo de 15 dias sobre o seu conhecimento sem que a seu respeito
tenha emitido qualquer juízo.

4 � A confirmação do veto acarreta a ineficácia da deliberação.

ARTIGO 11.º

Reuniões, deliberações e actas

1 � O conselho de administração reunir-se-á ordinariamen-
te, pelo menos, de 15 em 15 dias e extraordinariamente sem-
pre que o presidente o convoque ou qualquer dos seus membros
o requeira.

2 � As deliberações são tomadas por maioria e só são válidas quan-
do se encontre presente à reunião a maioria dos seus membros, sendo
proibido o voto por correspondência ou procuração.

3 � As actas serão lavradas em livro próprio e assinadas pelos
membros do conselho presentes à reunião.

ARTIGO 12.º

Termos em que a empresa se obriga

1 � A Empresa obriga-se:
a) Pelas assinaturas conjuntas de dois administradores, sendo um

deles o presidente ou o membro que o substitui;
b) Pela assinatura de um administrador, no âmbito dos poderes nele

delegados;
c) Pela assinatura de mandatário ou mandatários, no âmbito

dos poderes que lhe tenham sido conferidos, ou de procuradores
especialmente constituídos, dentro dos limites da respectiva pro-
curação.

SECÇÃO III

Fiscal único

ARTIGO 13.º

Nomeação, mandato e incompatibilidades

1 � A fiscalização da Empresa é exercida por um revisor oficial
de contas.

2 � O fiscal único será designado pela CMS por proposta do pre-
sidente da câmara.

3 � As funções do fiscal único são acumuláveis com o exercício
de outras funções profissionais, sem prejuízo das incompatibilidades
previstas na lei.

ARTIGO 14.º

Remunerações, abonos e despesas de deslocação

1 � Ao fiscal único será atribuída uma remuneração mensal defi-
nida pela CMS.

2 � O fiscal único que no exercício das suas funções tenha de des-
locar-se da localidade onde habitualmente reside tem direito ao abo-
no das ajudas de custo em vigor na Empresa e ao pagamento de des-
pesas de transporte, nos termos que forem fixados para o conselho
de administração.

ARTIGO 15.º

Competência

1 � Ao fiscal único compete:
a) Fiscalizar a acção do conselho de administração;
b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e do-

cumentos que lhe servem de suporte;
c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como

os factos que considere reveladores de graves dificuldades na prosse-
cução do objecto da Empresa;

d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da Empresa ou
por ela recebidos em garantia, depósito ou a outro título;

e) Remeter semestralmente ao órgão executivo do município in-
formação sobre a situação económica e financeira da Empresa;

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Empre-
sa, a solicitação do conselho de administração ou da tutela;

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão previsional, bem
como sobre o relatório do conselho de administração e contas do
exercício;

h) Emitir parecer sobre o valor das indemnizações compensatórias
a receber pela Empresa;

i) Pronunciar-se sobre as condições de empréstimos a contrair, a
amortização dos bens, a constituição de provisões e reservas, a aqui-
sição, transmissão e constituição de direitos relativos a bens imóveis,
a aplicação dos lucros do exercício e outras deliberações que devam
ser submetidas à aprovação da CMS;

j) Sugerir ao conselho de administração ou à CMS as providências
necessárias à boa administração da Empresa e as reformas conveni-
entes à melhoria da prossecução das respectivas atribuições;

l) Emitir a certificação legal das contas;
m) Exercer as demais funções estabelecidas nestes estatutos e regu-

lamentos da Empresa ou que lhe sejam cometidas por lei.

CAPÍTULO III

Da intervenção da CMS

ARTIGO 16.º

Da tutela

1 � A tutela é exercida pela CMS nos termos da Lei das Empresas
Municipais, Intermunicipais e Regionais, através do vereador da edu-
cação, e compreende:

a) A definição dos objectivos básicos a prosseguir pela Empresa,
designadamente para efeitos de preparação dos planos de actividades
e dos orçamentos;

b) O poder de exigir todas as informações e documentos julgados
úteis para acompanhar a actividade da Empresa, bem como o de de-
terminar inspecções ou inquéritos ao seu funcionamento ou a certos
aspectos deste, independentemente da existência de indícios de práti-
ca de irregularidades.

2 � Serão submetidos à aprovação da CMS:
a) Os planos de actividade e financeiros anuais e plurianuais nos

termos do artigo 18.º destes estatutos;
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b) Os orçamentos anuais de exploração e de investimento, bem
como as respectivas actualizações, nos termos do artigo 18.º destes
estatutos;

c) A organização dos serviços da Empresa e os seus regulamentos
internos, bem como os regulamentos de exploração, gestão e manu-
tenção de equipamentos educativos geridos pela Empresa;

d) As regras de amortização dos bens da Empresa e, quando a ela
houver lugar, dos bens do domínio público a seu cargo, bem como as
regras de constituição das provisões e dos fundos de reserva;

e) O relatório do exercício do conselho de administração, o balan-
ço e demais documentos referidos no artigo 27.º, bem como a aplica-
ção dos seus lucros de exercício;

f) O estatuto do pessoal.
3 � Carecem de autorização da CMS:
a) A contracção de empréstimos e a aquisição, transmissão e cons-

tituição de direitos relativos a bens imóveis;
b) A outorga dos contratos a celebrar pela Empresa, com aval ou

outra garantia da Câmara;
c) A aquisição e venda de bens imóveis, quando as verbas glo-

bais correspondentes não estejam previstas nos orçamentos apro-
vados;

d) A aquisição e venda de bens de valor superior a 50 000 000$;
e) Os acordos de saneamento económico e financeiro, os contra-

tos-programa e os contratos de gestão;
f) As tarifas e preços;
g) As tabelas salariais e demais cláusulas remuneratórias.
4 � A CMS poderá avalizar ou garantir por outra forma obriga-

ções contraídas pela EDUCA.

CAPÍTULO IV

Da gestão financeira e patrimonial

ARTIGO 17.º

Princípios básicos da gestão

A gestão deve articular-se com os objectivos prosseguidos pela CMS,
visando a promoção do desenvolvimento local e regional e assegu-
rando a sua viabilidade económica e equilíbrio financeiro.

ARTIGO 18.º

Instrumentos previsionais

A gestão económica e financeira da Empresa é disciplinada pelos
seguintes instrumentos de gestão previsional:

a) Planos de actividades e financeiros plurianuais;
b) Planos de actividade e orçamento anuais, individualizando, pelo

menos, os de exploração, investimento, tesouraria e suas actualiza-
ções;

c) Relatórios de controlo orçamental adaptados às características
da Empresa e às necessidades do seu acompanhamento por parte da
tutela;

d) Balanço previsional;
e) Contratos-programa, quando os houver.

ARTIGO 19.º

Planos de actividades e financeiros plurianuais

1 � Os planos de actividades plurianuais devem estabelecer a es-
tratégia a seguir pela Empresa, sendo reformulados sempre que as
circunstâncias o justificarem.

2 � Os planos financeiros plurianuais incluirão o programa de in-
vestimentos e respectivas fontes de financiamento.

ARTIGO 20.º

Planos de actividades e orçamento anual

1 � A EDUCA preparará para cada ano económico o plano de
actividades e orçamentos anuais de exploração e investimentos, os
quais deverão ser completados com os desdobramentos necessários
para permitir a descentralização de responsabilidades e o adequado
controlo de gestão.

2 � Estes instrumentos previsionais deverão explicitar a forma
como procuram concretizar os planos plurianuais, referindo, nomea-
damente, os investimentos projectados e as respectivas fontes de fi-
nanciamento, os resultados e o balanço previsional.

3 � Os planos de actividades e os orçamentos serão remetidos à
CMS para aprovação até 30 de Outubro do ano anterior àquele a que
respeitem, podendo a tutela solicitar, no prazo de 15 dias, todos os
esclarecimentos que julgue necessários.

ARTIGO 21.º

Capital estatutário

1 � O capital da EDUCA é de 50 000 000$, integralmente reali-
zado em numerário.

2 � O capital estatutário pode ser aumentado por força de entra-
das patrimoniais ou mediante incorporação de reservas.

3 � As alterações do capital estatutário dependem da aprovação
da tutela.

ARTIGO 22.º

Receitas

1 � Constituem receitas da EDUCA:
a) As verbas que lhe forem destinadas pela CMS;
b) As receitas provenientes da sua actividade e as resultantes de

serviços prestados no seu âmbito;
c) As comparticipações, as dotações e os subsídios do Estado e seus

institutos públicos, de autarquias locais, de pessoas colectivas de uti-
lidade pública administrativa ou de outras pessoas singulares ou colec-
tivas que lhe sejam atribuídos;

d) Doações, heranças ou legados que lhe sejam destinados;
e) Os rendimentos de bens próprios;
f) O produto da alienação de bens próprios e da constituição de

direitos sobre eles;
g) O produto das mais-valias devidas pela valorização do seu patri-

mónio;
h) O produto de empréstimos;
i) Quaisquer outros rendimentos ou valores que provenham da sua

actividade ou que, por lei ou contrato, lhe devam pertencer.

ARTIGO 23.º

Amortizações, reintegrações e reavaliações

1 � A amortização, a reintegração dos bens e a reavaliação do
activo imobilizado serão efectuadas pelo conselho de administração,
com parecer favorável do fiscal único, de acordo com critérios apro-
vados pela tutela, sem prejuízo da aplicabilidade do disposto na lei
fiscal.

2 � O valor anual das amortizações constitui encargo de explora-
ção e será escriturado em conta especial.

3 � A Empresa deve proceder periodicamente à reavaliação do
activo imobilizado, em ordem a obter uma mais exacta correspon-
dência entre os valores patrimoniais e contabilísticos.

ARTIGO 24.º

Provisões, reservas e fundos

1 � A EDUCA deverá constituir as provisões, reservas e fundos
julgados necessários, sendo obrigatória a constituição de:

a) Reserva geral;
b) Reserva para investimentos;
c) Fundo para fins sociais.
2 � Constituem a reserva geral 10 % dos excedentes de cada exer-

cício e, para além disso, o que deles lhe for anualmente destinado.
3 � A reserva geral pode ser utilizada para cobrir eventuais prejuí-

zos de exercício.
4 � O fundo para fins sociais será fixado em percentagem dos

resultados e destina-se a financiar benefícios sociais ou a prestação de
serviços colectivos aos trabalhadores da EDUCA.

5 � Constituem reserva para investimentos a parte dos resultados
apurados em cada exercício que lhe for destinada e as receitas prove-
nientes de comparticipações, dotações ou subsídios de que a EDUCA
seja beneficiária e que se destinem a esse fim.

6 � Quando a conta de ganhos e perdas de um exercício encerre
com lucros, o conselho de administração atribuirá à CMS 30 %, a
título de participação nos lucros da Empresa, dispondo do remanes-
cente nos termos indicados nos números anteriores.

ARTIGO 25.º

Contratos-programa

1 � Serão celebrados contratos-programa entre a EDUCA e a CMS.
A proposta desta, desde que se pretenda que a empresa, em determi-
nado sector ou serviço, realize investimentos de rendibilidade não
demonstrada ou se adopte uma política de preços sociais.

2 � Os contratos-programa integrarão o plano de actividades da
Empresa, deles constando o período a que respeita.

3 � Dos contratos-programa constará obrigatoriamente o mon-
tante dos subsídios e das indemnizações compensatórias a que a Em-
presa terá direito a receber como contrapartida das obrigações assu-
midas.
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ARTIGO 26.º

Contabilidade

A contabilidade da Empresa respeitará o Plano Oficial de Contabi-
lidade e deve responder às necessidades da gestão empresarial e per-
mitir um controlo orçamental permanente.

ARTIGO 27.º

Prestação e aprovação de contas

1 � A Empresa deve elaborar, com referência a 31 de Dezembro
de cada ano, os documentos seguintes:

a) Balanço;
b) Demonstração de resultados;
c) Anexo ao balanço e à demonstração de resultados;
d) Demonstração dos fluxos de caixa;
e) Relação das participações no capital de sociedades e dos finan-

ciamentos concedidos a médio e longo prazos;
f) Relatório sobre a execução anual do plano plurianual de investi-

mentos;
g) Relatório do conselho de administração e proposta de aplicação

dos resultados;
h) Parecer do fiscal único.
2 � Os documentos referidos no número anterior, com parecer do

fiscal único, serão enviados, durante o mês de Março do ano seguin-
te, à tutela, que os apreciará e aprovará até 30 de Abril, consideran-
do-se tacitamente aprovados decorrido esse prazo.

3 � O relatório anual do conselho de administração, o balanço, a
demonstração de resultados e o parecer do fiscal único serão publica-
dos no Diário da República e num dos jornais mais lidos do conce-
lho a expensas da EDUDA.

ARTIGO 28.º

Empréstimos

1 � A EDUCA pode contrair empréstimos a curto, médio e longo
prazos, em moeda nacional ou estrangeira, bem como emitir obriga-
ções.

2 � Os empréstimos de médio e longo prazos a que se refere o
número anterior só podem ser contraídos para a realização de inves-
timentos reprodutivos, realização de obras e melhoramentos de utili-
dade pública e ainda para a reconversão de empréstimos anteriormente
obtidos.

3 � A EDUCA poderá igualmente contrair empréstimos a curto
prazo para antecipação de receitas, aquisição de material ou maneio
da tesouraria.

ARTIGO 29.º

Tribunal de Contas

1 � A gestão da EDUCA está sujeita ao controlo financeiro do
Tribunal de Contas, nos termos da lei.

2 � Para esse efeito, a CMS remeterá ao referido Tribunal, até 15
de Maio de cada ano, as contas da Empresa relativas ao ano anterior,
acompanhadas do parecer que sobre elas tenha sido emitido.

ARTIGO 30.º

Cadastro

O cadastro dos bens da Empresa e do domínio público a cargo dela
será actualizado até 31 de Dezembro de cada ano.

CAPÍTULO V

Do pessoal

ARTIGO 31.º

Regime do pessoal

O regime jurídico do pessoal é definido:
a) Pelas leis gerais do contrato individual de trabalho;
b) Pelas convenções colectivas de trabalho a que a Empresa esti-

ver obrigada;
c) Pelas demais normas que integram o estatuto do pessoal da

Empresa.

ARTIGO 32.º

Comissão de serviço

1 � Podem exercer funções na EDUCA, nos termos da lei, em
comissão de serviço, funcionários do Estado e dos institutos públicos,
das autarquias locais, bem como trabalhadores de outras empresas
públicas, os quais manterão todos os direitos inerentes ao seu quadro
de origem, incluindo os benefícios de aposentação ou reforma e so-
brevivência, considerando-se todo o período da comissão como ser-
viço prestado nesse quadro.

2 � Os trabalhadores em comissão de serviço, nos termos do nú-
mero anterior, poderão optar pelo vencimento anteriormente aufe-
rido no seu quadro de origem ou pelo correspondente às funções que
vão desempenhar.

ARTIGO 33.º

Remunerações

1 � As remunerações do pessoal são fixadas pelo conselho de ad-
ministração e carecem de autorização da tutela.

2 � Para estímulo e distinção dos melhores trabalhadores da Em-
presa, o conselho de administração poderá atribuir prémios, nas con-
dições que forem estabelecidas em regulamento interno.

ARTIGO 34.º

Regime de previdência do pessoal

1 � Ao pessoal da Empresa é aplicável o regime da segurança social
do sector privado.

2 � Ao pessoal da Empresa que à data da entrada para a EDUCA
seja subscritor da Caixa Geral de Aposentações é, no entanto, permi-
tido que opte pela manutenção desse regime.

ARTIGO 34.º-A

Participação dos trabalhadores na gestão da Empresa

1 � Os trabalhadores da Empresa têm direito a participar no con-
trolo da sua gestão, nos termos e pelas formas previstos na lei, e
para o efeito ser-lhes-ão remetidos os instrumentos de gestão previ-
sional para sobre eles se pronunciarem.

2 � A participação no controlo da gestão da Empresa será exer-
cida pela comissão de trabalhadores, se e quando esta for legalmente
constituída.

CAPÍTULO VI

Regime fiscal da empresa e do pessoal

ARTIGO 35.º

Regime fiscal da Empresa

A EDUCA fica sujeita à tributação directa e indirecta, nos termos
da lei geral.

ARTIGO 36.º

Regime fiscal do pessoal

O pessoal da EDUCA fica sujeito, quanto às respectivas remunera-
ções, à tributação que incide sobre as remunerações pagas aos traba-
lhadores das empresas privadas.

CAPÍTULO VII

Disposições diversas e transitórias

ARTIGO 37.º

Arquivo

1 � A Empresa conservará em arquivo todos os documentos da
sua escrita principal e a correspondência pelo prazo de 10 anos.

2 � Poderão os documentos que devem conservar-se em arquivo
ser microfilmados, depois de autenticados com a assinatura do res-
ponsável pelo serviço.

3 � Os originais dos documentos que hajam sido microfilmados nos
termos do número anterior poderão ser inutilizados.

4 � As reproduções autenticadas de documentos arquivados têm a
mesma força probatória que os originais, mesmo quando se trate de
ampliações de microfilmes.
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ARTIGO 38.º

Participações em espécie

Quando a participação no capital da Empresa seja em espécie, a
realização do mesmo será precedida de relatório, a elaborar por um
revisor oficial de contas ou por uma sociedade de revisores de oficiais
de contas, nos termos do artigo 8.º da Lei n.º 58/98.

ARTIGO 39.º

Transmissões de bens e outros valores

1 � O município de Sintra transferirá para a EDUCA os equipa-
mentos educativos e bens municipais existentes no concelho que se-
jam considerados necessários à actividade da Empresa.

2 � Deverão ser transferidos para o município de Sintra os bens e
demais valores da EDUCA que aquela considere desnecessários para a
prossecução das atribuições desta Empresa, sem prejuízo da manuten-
ção das garantias de créditos de que sejam objecto.

3 � A extinção da EDUCA implicará a reversão, para o municí-
pio de Sintra, de todos os seus direitos e obrigações.

4 � Todas as transmissões a que se refere este artigo serão feitas
por auto lavrado pelo notário da CMS e assinado pelo presidente desta
e pelo presidente do conselho de administração da EDUCA.

ARTIGO 40.º

Quadro de pessoal

1 � O quadro de pessoal da EDUCA e respectivo estatuto remu-
neratório será aprovado pela CMS, por proposta do conselho de ad-
ministração da Empresa, no prazo de 60 dias após a tomada de posse
do referido conselho.

2 � Sem prejuízo da sua actual categoria e direitos, os trabalhado-
res da CMS necessários ao funcionamento imediato da Empresa po-
derão transitar para a EDUCA nas condições a definir pela tutela.

ARTIGO 41.º

Interpretação

As dúvidas que se suscitarem na interpretação ou aplicação dos
presentes estatutos serão resolvidas pela tutela.

Edite de Fátima Santos Marreiros Estrela. � O Notário Privati-
vo, Manuel Lopes de Carvalho.

Está conforme o original.

23 de Fevereiro de 2000. � O Notário Privativo, Manuel Lopes
de Carvalho. 03-2-40 486



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 102 � 3 de Maio de 2000 9470-(9)

PARTE B

ÍNDICE

EMPRESAS � REGISTO COMERCIAL

Águeda ........................................................................ 9470-(11)
Albufeira ..................................................................... 9470-(37)
Alcochete .................................................................... 9470-(109)
Almeirim ..................................................................... 9470-(107)
Alpiarça ...................................................................... 9470-(108)
Arruda dos Vinhos ...................................................... 9470-(43)
Aveiro .......................................................................... 9470-(11)
Barcelos ...................................................................... 9470-(17)
Bragança .................................................................... 9470-(22)
Castelo Branco ........................................................... 9470-(22)
Celorico de Basto ....................................................... 9470-(18)
Esposende ................................................................... 9470-(19)
Évora .......................................................................... 9470-(36)
Figueira de Castelo Rodrigo ..................................... 9470-(40)
Figueira da Foz ......................................................... 9470-(23)
Figueiró dos Vinhos ................................................... 9470-(40)
Góis ............................................................................. 9470-(33)

Lisboa:
1.ª Secção ........................................................... 9470-(46)
2.ª Secção ........................................................... 9470-(54)
4.ª Secção ........................................................... 9470-(65)

Loures ......................................................................... 9470-(67)
Marinha Grande ......................................................... 9470-(41)
Miranda do Corvo ...................................................... 9470-(34)
Moita ........................................................................... 9470-(119)
Mora ............................................................................ 9470-(36)
Mourão ....................................................................... 9470-(36)
Porto:

1.ª Secção ........................................................... 9470-(83)
3.ª Secção ........................................................... 9470-(94)

Redondo ..................................................................... 9470-(36)
Tavira .......................................................................... 9470-(40)
Vila Franca de Xira ................................................... 9470-(81)
Vila Verde ................................................................... 9470-(19)





DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 102 � 3 de Maio de 2000 9470-(11)

AVEIRO
ÁGUEDA

REIS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 805;
identificação de pessoa colectiva n.º 500983879; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 6/20000330.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os
diversos bens e valores do activo líquido da sociedade, é de 5000 eu-
ros, dividido em duas quotas, iguais, de 2500 euros cada, uma de cada
sócio.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10706690

AVEIRO

MUSSUBI, OFICINAS DE ARTES E COISAS DO ORIENTE, L.DA

(anteriormente MUSSUBI, ARTIGOS PARA ARTES
MARCIAIS TRADICIONAIS, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4740/
20000118; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 11/
20000316.

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2000, exarada a fls. 77,
do livro n.º 78-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, foi alterada a denominação e objecto da
sociedade em epígrafe, pelo que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1,
e 2, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MUSSUBI, Oficinas de Artes e
Coisas do Oriente, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. António José
Cordeiro, 8, 4.º, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na representação e comércio de
bens e serviços ligados às artes e cultura orientais, nomeadamente
oficinas marciais (AIKIDO), artes florais (IKEBANA), artes de
dobragem de papel (ORIGAMI), arte de massagem (SHIATSU) e
outras, bem como artigos desportivos, coisas de lazer, coisas decora-
tivas, produtos naturais e alimentares e importação e exportação dos
mesmos.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral.

Conferi, está conforme.

28 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835621

CALÇADOS MANUEL PEREIRA FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4795/
20000316; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20000316.

Certifico que por escritura de 16 de Março de 2000, exarada a
fls. 14, do livro n.º 161-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas do Porto, foi constituída entre Manuel Pe-
reira de Figueiredo e mulher, Maria Cidália Martins dos Santos, a

4. Empresas � Registo comercial
sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato cons-
tantes dos seguintes artigos:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Calçados Manuel Pereira
Figueiredo, L.da, com sede na Rua do Capitão Sousa Pizarro, 84, fre-
guesia de Glória, concelho de Aveiro.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes,
bem como poderão ser abertas ou encerradas agências, filiais, delega-
ções, sucursais ou outras formas locais de representação, em territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

2.º

O objecto social consiste no comércio, importação e exportação
de calçado e afins.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e representado por duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Manuel Pereira de Figueiredo, e outra
do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria Cidália
Martins dos Santos.

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

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a pertencer ao sócio Manuel
Pereira de Figueiredo que, desde já, é nomeado gerente.

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

5.º

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

Conferi, está conforme.

27 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835516

PAINEIRAS � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4797/
20000320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
20000320.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2000, exarada a fls. 11,
do livro n.º 78-A, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Coimbra, foi constituída entre Fernando Ferreira Dinis
Júnior, solteiro, maior, e Fernando Ferreira Diniz, casado, a socie-
dade por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constantes
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAINEIRAS � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Oita, 16, 3.º, direi-
to, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a promoção imobiliária,
compra e venda de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse
fim, construção civil e obras públicas, e por actividade acessória a
gestão, arrendamento e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de cinco
mil euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 1250 eu-
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ros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira Dinis Júnior, e uma de
3750 euros, pertencente ao sócio Fernando Ferreira Dinis.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

a) Comprar e vender veículos automóveis, de e para a sociedade,
podendo assinar contratos de leasing, nomeadamente para aquisição
de equipamentos;

b) Tomar de arrendamento ou trespasse quaisquer imóveis, poden-
do alterar e rescindir os respectivos contratos e celebrar contratos de
locação financeira; e

c) Obter empréstimos pelos montantes, prazos e condições que
entenderem necessários à prossecução dos fins sociais.

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.

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 segui-
da, 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 incluída
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 deduzidas a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, designadamente veículos automóveis, incluindo por contratos
leasing e tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução
dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a
sociedade todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo
que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

27 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835532

MULTISIS DE AVEIRO � MÚLTIPLOS SISTEMAS
INFORMÁTICOS DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2900/
920710; identificação de pessoa colectiva n.º 502799463; inscri-
ção n.º 4; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 5;
números e data das apresentações: 30, 31 e 32/20000317.

Certifico que por escritura de 23 de Fevereiro de 1994, exarada a
fls. 69, do livro n.º 179-B, do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foram
alterados os artigos 3.º e 9.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita, é de 2 000 000$, e encontra-se dividido
em duas quotas, iguais, de 1 000 000$, pertencentes uma a cada um
dos sócios Nuno Guilherme de Bastos Saliviza Barreiros Cardoso e
Maria Manuela Bastos Franco Bebiano Correia.

9.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, ficam afectas apenas à sócia Maria Manuela Bastos Fran-
co Bebiano Correia, já designada gerente, sem caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assinatura
da indicada gerente, mesmo na compra e venda de viaturas automó-
veis.

Teor do averbamento n.º 1 � Cessação de funções da gerente Maria
Manuela Bastos Franco Bebiano Correia, por renúncia, em 7 de No-
vembro de 1994.

Teor da inscrição n.º 5 � Nomeação de gerente. Nomeado: o só-
cio Nuno Guilherme de Bastos Salaviza Barreiros Cardoso. Data da
deliberação: 4 de Novembro de 1994.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral.

Conferi, está conforme.

31 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835664

J. M. & M. J. BAPTISTA � RECUPERAÇÃO
DE SUPERFÍCIES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4798/
20000323; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/
20000323.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2000, exarada a fls. 132,
do livro n.º 125-F, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas do Porto, foi constituída entre João Manuel Monteiro
Baptista e mulher, Marília João Abreu da Costa Baptista, a sociedade
por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma J. M. & M. J. Baptista � Recuperação
de Superfícies e Decorações, L.da

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Viseu, 66, freguesia de
Vera Cruz, deste concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
formas locais de representação social onde e quando o entender con-
veniente.

3.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a recuperação de pavimentos e reves-
timentos cerâmicos, comércio de materiais de construção e decorações.

4.º

Capital

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 9975 eu-
ros e 96 cêntimos, correspondente a 2 000 000$, correspondente à
soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de 997,60 euros,
pertencente à sócia Marília João Abreu da Costa Baptista, e sendo
outra do valor nominal de 8978,36 euros, pertencente ao sócio João
Manuel Monteiro Baptista.
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5.º

Prestações suplementares

Poderão vir a ser exigidas aos sócios, prestações suplementares até
ao montante de cinco vezes o capital social, mediante deliberação
unânime dos sócios.

6.º

Cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas é livre entre os sócios; para es-
tranhos depende do consentimento da sociedade, a quem é reservado
o direito de preferir nas quotas cedendas, em primeiro lugar, e em
segundo lugar aos demais sócios.

7.º

Gerência

A gerência da sociedade, sem caução e remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatu-
ra de qualquer um dos gerentes.

8.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, por deliberação
da assembleia geral, a realizar no prazo de 90 dias, contados do co-
nhecimento do respectivo facto:

a) No caso de a quota ser alvo de penhora, arresto ou de qualquer
procedimento judicial, fiscal ou administrativo;

b) Caso a quota seja onerada ou cedida sem consentimento da so-
ciedade;

c) Quando por partilha judicial ou extrajudicial a quota não seja
adjudicada ao seu titular;

d) Quando o cedente da quota se recusar a celebrar a escritura de
cessão da quota depois de a sociedade ou qualquer sócio declarar pre-
tender preferir na cessão.

2 � A amortização da quota será feita pelo valor que resultar do
último balanço aprovado em assembleia geral, salvo acordo diverso
entre os sócios.

9.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias, salvo quando a
lei exija ou consinta outros prazos e formalidades de convocação.

10.º

Falecimento ou interdição de sócio

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros do falecido e legal re-
presentante do interdito, devendo aqueles nomear um de entre si que
a todos represente, enquanto a quota se mantiver indivisa.

11.º

Participação noutras sociedades

Pode a sociedade adquirir participações em sociedades de responsabi-
lidade limitada reguladas no Código das Sociedades Comerciais ou em
leis especiais com objecto diferente ou semelhante ao da sociedade.

12.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da sua competência, e a proceder ao levan-
tamento do capital depositado para custear as despesas do giro social
e da constituição da sociedade.

Conferi, está conforme.

27 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835540

COMBOIO A VAPOR, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4796/
20000320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000320.

Certifico que por escritura de 23 de Fevereiro de 2000, exarada a
fls. 102, do livro n.º 785-B, do Cartório Notarial de Sever do Vouga,
foi constituída entre Leonel José da Silva Ferreira e mulher, Carla
Maria dos Santos Pereira, a sociedade por quotas em epígrafe e que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Comboio a Vapor, Pastelaria, L.da, e
tem a sua sede no lugar de Alagoas, freguesia de Santa Joana, conce-
lho de Aveiro.

§ único. A sociedade poderá transferir a sua sede para qualquer outra
localidade, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
por simples deliberação da gerência, bem como proceder a instalação
ou extinção de delegações, sucursais, filiais e agências, quando e onde
julgue conveniente.

2.º

A sociedade tem por objecto cafetaria e pastelaria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Leonel José
da Silva Ferreira e Carla Maria dos Santos Pereira.

§ único. Poderão aos sócios ser exigidas prestações suplementares
de capital até ao montante de 100 000 euros, desde que votadas por
unanimidade dos sócios e restituídas quando julgadas dispensáveis, sendo
o reembolso feito pela forma e nas datas fixadas pela assembleia geral.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, sendo fixado
em assembleia geral os juros que vencem e as condições do reem-
bolso.

5.º

A gerência e a representação activa e passiva da sociedade, dis-
pensada de caução e com direito à remuneração que for fixada em
assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios, desde já nomea-
dos gerentes.

§ único. Para administrar, representar e obrigar a sociedade em
quaisquer actos ou contratos é necessária a intervenção de dois ge-
rentes.

6.º

A cessão ou divisão de quotas tem que ser autorizada pela socie-
dade, a qual terá o direito de preferência em primeiro lugar, desde que
satisfaça os requisitos legais para tanto necessários e para qualquer
sócio não cedente, em segundo lugar. Havendo mais do que um sócio
a pretender exercer o direito de preferência, a quota a ceder será di-
vidida entre os preferentes na proporção das referidas quotas.

7.º

Fica proibido a qualquer sócio ou gerente, envolver de alguma for-
ma a sociedade em actos ou contratos, estranhos ou contrários ao
objecto social, tais como fianças, abonações, letras de favor ou res-
ponsabilidades semelhantes, o que a acontecer, será ineficaz para a
sociedade e da responsabilidade única e pessoal do interveniente, que
ainda fica obrigado a indemnizar a sociedade por quaisquer prejuízos
que com isso lhe cause.

Conferi, está conforme.

27 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835524

MOAI � ECOTURISMO, L.DA

(anteriormente MOAI ECOTURISMO E AVENTURA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4792/
20000314; identificação de pessoa colectiva n.º 504322664; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 20/20000314.

Certifico que por escritura de 14 de Dezembro de 1999, exarada a
fls. 147, do livro n.º 64-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, foi aumentado o capital da so-
ciedade em epígrafe de 1 000 000$ para 1 002 410$, subscrito pelos
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sócios, tendo, em consequência, alterado o artigo 3.º, alterando ainda
outros artigos, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MOAI � Ecoturismo, L.da, tem a sua
sede na Incubadora de Empresas da Universidade de Aveiro, Campus
Universitário, pavilhão 1, freguesia da Glória, concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$), e corresponde à soma de cinco quotas dos valores no-
minais e titulares seguintes: três, iguais, de 1250 euros, cada perten-
centes uma cada um dos sócios Paulo Alexandre Rodrigues Montalvão
Schmidt, Frederico Júlio de Moura Montalvão Shimit e Nuno Miguel
da Paula Terrível; uma de 1150 euros, pertencente ao sócio Ângelo
Augusto Martins Ribeiro; e uma de 100 euros, pertencente ao sócio
Rui Pedro Pereira Leal.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados em
assembleia gera, mantendo-se apenas gerente o sócio Paulo Alexan-
dre Rodrigues Montalvão Schmidt.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a intervenção de um gerente.

ARTIGO 8.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementa-
res, desde que deliberado por unanimidade dos sócios que repre-
sentem a totalidade do capital social, até ao montante global de
100 000 euros.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade se deles
carecer, quando deliberado em assembleia geral.

Foi depositado, na pasta respectiva, o texto integral.

Conferi, está conforme.

24 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835486

FERMALCAR � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4790/
20000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
20000314.

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2000, exarada a
fls. 135, do livro n.º 76-A, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades das Empresas de Coimbra, foi, entre Fernando José Almeida
Macedo Loureiro, casado, e Pedro Manuel Machado da Costa Rodri-
gues, casado, constituída a sociedade por quotas em epígrafe e que se
rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FERMALCAR � Comércio de
Veículos e Acessórios, L.da, e tem a sua sede na Estrada Nacional
n.º 109, sem número, Edifício da Associação de Futebol de Aveiro,
rés-do-chão, fracção A, lugar da Junqueira, freguesia de Esgueira, con-
celho de Aveiro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como poderá 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 importação de veí-
culos, peças e acessórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas,
iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Pedro Manuel Machado da Costa Rodrigues e
Fernando José Almeida Macedo Loureiro.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeado ge-
rente o sócio Fernando José Almeida Macedo Loureiro.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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.

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social.

2 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835435

DITHYROS � FORMAÇÃO EM LÍNGUAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4791/
20000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000314.

Certifico que por escritura de 14 de Março de 2000, exarada a
fls. 35, do livro n.º 79-A, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, foi, entre Maria da Conceição
Monteiro Moreira Vieira, casada, e Alice Berta Vidal Vieira, casada,
constituída a sociedade por quotas em epígrafe e que se rege pelo
contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma DITHYROS � Formação em
Línguas, L.da, e tem a sua sede na Cerâmica do Vouga, 5, freguesia de
Vera Cruz, concelho de Aveiro.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local, dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da socie-
dade, em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a formação em línguas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas,
iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencentes uma a
cada uma das sócias Maria da Conceição Monteiro Moreira Vieira e
Alice Berta Vidal Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando, desde já, nomeadas gerentes ambas as
sócias.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em se-
gundo 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 partici-
par em consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.
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ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço aprovado.

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

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já as gerentes, autorizadas designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos, veículos automóveis e outros bens móveis, incluindo
por contratos leasing, e tomar de arrendamento bens imóveis neces-
sários 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 obriga-
ções emergentes da sua actividade, bem como para a liquidação de
despesas com a sua constituição e registo, despesas estas que a socie-
dade assume logo que definitivamente matriculada.

Conferi, está conforme.

21 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835451

ELECTRISAN � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4800/
20000329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000329.

Certifico que por escritura de 17 de Março de 2000, exarada a
fls. 1 v.º, do livro n.º 127-F, do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi
constituída entre Eduardo Rodrigues de Sousa e mulher, Maria Aldina
Ferreira dos Santos Sousa, a sociedade por quotas em epígrafe e que
se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma ELECTRISAN � Instalações
Eléctricas, L.da

2.º

Sede

1 � A sede da sociedade fica instalada na Rua da Infância, 22, do
lugar de Tabueira, freguesia de Esgueira, deste concelho de Aveiro.

2 � Poderá a gerência mudar a sede social para qualquer outro local
do concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
quaisquer formas locais de representação social onde e quando o en-
tender conveniente.

3.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto as instalações eléctricas, canali-
zações de água, aquecimento central.

§ único. A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
participar na constituição de outras sociedades ou adquirir posições em
sociedades já constituídas ou em agrupamentos de empresas.

4.º

Capital

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros
uma de cada sócio.

5.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de
ambos os sócios, desde já nomeados gerentes, obrigando-se a socie-
dade com a assinatura de qualquer gerente.

6.º

Divisão e cessão de quotas

1 � A divisão e cessão de quotas a favor de estranhos carece do
consentimento da sociedade, a qual em primeiro lugar e depois os
sócios não cedentes, em segundo lugar, gozam do direito de preferên-
cia.

2 � Em caso de arresto, penhora, venda judicial de quota ou de
falência ou insolvência de um dos sócios, a sociedade tem o direito de
adquirir para si a respectiva quota, amortizando-a nos termos legais
ou nos termos a acordar em assembleia geral.

7.º

Prestações suplementares

Poderão vir a ser exigidas aos sócios, prestações suplementares de
capital até ao quíntuplo do capital social, mediante deliberação unâ-
nime dos sócios.

8.º

Assembleias gerais

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regista-
das, dirigidas aos sócios, expedidas com a antecedência mínima de
15 dias, salvo quando a lei exija ou consinta outros prazos e forma-
lidades de convocação.

9.º

Disposição transitória

Desde já fica autorizada a gerência a iniciar a actividade social,
praticando todos os actos da competência de gerência, e a proceder
ao levantamento do capital depositado para custear as despesas do
giro social e da constituição da sociedade.

Conferi, está conforme.

3 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11835699

TRANSMOLICEIRO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4793/
20000315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000315.

Certifico que por escritura de 10 de Fevereiro de 2000, exarada a
fls. 125, do livro n.º 133-F, do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, foi
constituída entre Horácio Manuel Moreira de Matos Graça e mulher,
Ana Maria de Carvalho Graça, a sociedade por quotas em epígrafe e
que se rege pelo contrato constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSMOLICEIRO � Trans-
portes, L.da, e tem a sua sede na Rua da Patela, 4-C, 1.º, esquerdo,
freguesia de Santa Joana, concelho de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, assim como criar ou encerrar sucursais ou quais-
quer formas locais de representação em qualquer parte do território
nacional.

2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de transporte
rodoviário de mercadorias.
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3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, na proporção
de metade, é de 50 000 euros, cujo contravalor em escudos é de
10 024 100$, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as
seguintes: uma com o valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao
sócio Horácio Manuel Moreira de Matos Graça, e uma com o valor
nominal de 20 000 euros, pertencente à sócia Ana Maria Carvalho
Graça.

§ 1.º A parte do capital não realizada deverá dar entrada na caixa
social no prazo de dois anos a contar de hoje.

§ 2.º Os sócios poderão efectuar suprimentos, fazer empréstimos
ou aditamentos de fundos à sociedade, nos termos e condições a es-
tabelecer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, será exercida pelos gerentes que vierem a ser eleitos em assem-
bleia geral, que podem ser escolhidos entre estranhos à sociedade e
serão remunerados ou não conforme vier a ser deliberado em assem-
bleia geral.

§ 1.º Fica desde já designado gerente o sócio Horácio Manuel
Moreira de Matos Graça, que é portador de certificado de capacidade
profissional.

§ 2.º A sociedade obriga-se e responsabiliza-se com a assinatura do
gerente Horário Manuel Moreira de Matos Graça.

§ 3.º Fica expressamente vedado à gerência obrigar a sociedade em
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

5.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou não, dependem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica
reservado o direito de preferência

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) Seja arrolada, penhorada ou incluída em massa falida ou insol-

vente;
b) Seja cedida sem consentimento, fora dos casos permitidos;
c) Por morte do sócio titular;
d) Em caso de divórcio dos sócios.
O preço da quota para o efeito de amortização será o que resultar

do balanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral.

8.º

Os lucros depois de deduzidos os 5% para a reserva legal, poderão
ser levados total ou parcialmente a reservas, conforme deliberação
da assembleia geral.

9.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas presta-
ções suplementares de capital social, até ao décuplo do então exis-
tente, repartidas proporcionalmente por todos os sócios em função
das suas quotas.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não exigir outra forma especial de convocação

Cláusula transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas com esta escritura
e correspondente registo e outras inerentes, ficando a gerência, desde
já, autorizada a movimentar o capital depositado para o aplicar em
equipamentos e aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da
sua actividade.

Conferi, está conforme.

27 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835494

PODION SERVIÇOS � SERVIÇOS DE AJUDA
EDUCATIVA DE AVEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4794/
20000315; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000315.

Certifico que por escritura de 21 de Fevereiro de 2000, exarada a
fls. 88, do livro n.º 134-F, do 1.º Cartório Notarial de Aveiro, foi
constituída entre Maria Eneida de Oliveira Piçarra Fontes, divorcia-
da, e Paulo Piçarra de Oliveira Fontes, solteiro, maior, a sociedade
por quotas em epígrafe e que se rege pelo contrato constante dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma PODION SERVIÇOS � Serviços de
Ajuda Educativa de Aveiro, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Dr.
Lourenço Peixinho, 6, 2.º, sala 4, freguesia de Vera Cruz, concelho
de Aveiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser mudada para outro local, dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, assim como criar ou encerrar filiais, sucursais
ou quaisquer formas locais de representação em qualquer parte do
território nacional.

2.º

O objecto da sociedade é o exercício da actividade de apoio educa-
tivo, psicológico e terapêutico a crianças e jovens com dificuldades
de aprendizagem.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, é de 5000 euros, cujo contravalor em es-
cudos é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas: uma
com o valor nominal de 4500 euros, pertencente à sócia Maria Eneida
de Oliveira Piçarra Fontes, e uma, com o valor nominal de 500 euros,
pertencente ao sócio Paulo Piçarra de Oliveira Fontes.

§ único. Os sócios poderão efectuar suprimentos, fazer emprésti-
mos ou aditamentos de fundos à sociedade, nos termos e condições a
estabelecer em assembleia geral.

4.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dos sócios ou não sócios,
que vierem a ser designados em assembleia geral, na qual se deliberará
sobre a sua remuneração ou não remuneração, ficando, desde já, no-
meado gerente a sócia Maria Eneida de Oliveira Piçarra Fontes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
nomeadamente por movimentação de contas bancárias e emissão de
cheques, é suficiente a assinatura do gerente agora designado.

§ 2.º Em ampliação dos poderes de gerência, podem os gerentes
obrigar a sociedade em:

a) Compra, venda, aluguer ou leasing de viaturas automóveis ou
outros equipamentos;

b) Compra, venda e arrendamento de imóveis;
c) Celebração de convenção de arbitragem;
d) Em juízo, confessando, transigindo e desistindo.

5.º

A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, adquirir
participações no capital de outras sociedades, qualquer que seja o seu
tipo ou objecto, incluindo participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios. As cessões a terceiros,
onerosas ou não, dependem do consentimento da sociedade, à qual
em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lugar, fica
reservado o direito de preferência

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) Seja arrolada, penhorada ou incluída em massa falida ou insol-

vente;
b) Seja cedida sem consentimento, fora dos casos permitidos;
c) Por morte do sócio titular;
d) Em caso de divórcio dos sócios.
O preço da quota para o efeito de amortização será o que resultar

do balanço a que se proceda, aprovado em assembleia geral.
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8.º

Os lucros depois de deduzidos os 5% para a reserva legal, poderão
ser levados total ou parcialmente a reservas, conforme deliberação
da assembleia geral.

9.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital social, até ao décuplo do então existente.

10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sempre que a lei
não exigir outra forma especial de convocação

Cláusula transitória

São da responsabilidade da sociedade as despesas com esta escritura e cor-
respondente registo e outras inerentes, ficando a gerência, desde já, autori-
zada a movimentar o capital depositado para o aplicar em equipamentos e
aquisição de bens necessários ao desenvolvimento da sua actividade.

Conferi, está conforme.

17 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835508

SUPER CONTACTO, COMÉRCIO DE PNEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4508/
990401; identificação de pessoa colectiva n.º 504331531; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: Of. 1/20000314.

Certifico o teor do averbamento n.º 1: Cessação de funções do
gerente da sociedade em epígrafe, António Marques Miranda, por
renúncia, em 15 de dezembro de 1999.

Conferi, está conforme.

24 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835478

MODUSGEST, S. G. P. S., S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4358/
980930; identificação de pessoa colectiva n.º 504243462; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2; números e data das
apresentações: 3 e 4/20000310.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, o teor do averba-
mento n.º 1 e da inscrição n.º 2:

Averbamento n.º 1, apresentação 3/20000310 � Cessação de fun-
ções do presidente do conselho de administração, Francisco Riberas
Pampliega, dos vogais Francisco José Riberas Mera e Juan Maria
Riberas Mera e do presidente do conselho fiscal, Teresa Pérez Frias,
por renúncia, em 30 de Abril de 1999.

Apresentação 4/20000310 � Nomeação de novos membros para
preenchimento das vagas existentes para o quadriénio em curso
(1998 a 2002). Nomeados: conselho de administração: vogais: Maria
do Carmo Canha Ferreira dos Santos Russo, casada; Domenico Russo,
casado, e João Tiago Canha Santos, casado, passando o vogal João
Ferreira dos Santos a exercer as funções de presidente. Conselho fis-
cal � presidente: António Paulo Rodam Palma Piedade de Oliveira,
solteiro, maior. Data da deliberação: 30 de Abril de 1999.

Conferi, está conforme.

22 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando
Pereira de Araújo. 11835443

BRAGA
BARCELOS

SOLASTIQUE � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE ELASTÓMEROS, S. A.

Sede: Rua das Torgas, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 241/
700623; identificação de pessoa colectiva n.º 500272018;
data: 20000215.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas ao ano de exer-
cício de 1998.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 06091377

ELDOFARIL � ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Sede: Rua de Barjona de Freitas, 53, 1.º, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 248/
701107; identificação de pessoa colectiva n.º 500091730; inscri-
ção n.º E-4; número e data da apresentação: 14/20000210.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi adiciona-
do o artigo 9.º, o qual tem a seguinte redacção:

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante de 100 000 000$.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10362827

FOTO HUMBERTO, L.DA

Sede: Campo de 5 de Outubro, 167, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1926/
910716; identificação de pessoa colectiva n.º 502589752; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º E-4; números e data
das apresentações: 15 e 16/20000210.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que por comuni-
cação de 30 de Novembro de 1999, cessou as funções de gerente
Humberto de Faria Arantes, por renúncia, e foram alterados os arti-
gos 3.º e 5.º, os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 1 000 000$,
dividido em duas quotas, iguais, de 500 000$ cada, pertencendo uma a
cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, compete a ambos os sócios, já nomeados gerentes,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
para comprar, vender e permutar veículos automóveis de e para a
sociedade, é suficiente a assinatura de qualquer um dos gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10362835

BARROS, L.DA

Sede: Igreja, Carvalhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1642/
900213; identificação de pessoa colectiva n.º 502288400; inscri-
ção n.º E-6; número e data da apresentação: 20/20000210.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo do teor seguinte:

Apresentação 20/20000210 � Nomeação do revisor oficial de
contas Cruz, Cunha Campos & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Sebastião Campos Cruz, casado,
revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 8 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10363114
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LÚCIO & FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Estrada, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1397/
881028; identificação de pessoa colectiva n.º 502054794; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 7/20000208.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo do teor seguinte:

Apresentação 7/20000208 � Dissolução, encerramento da liqui-
dação.

Aprovação das contas. Data: 26 de Outubro de 1999.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10362851

IRMÃOS PIMENTA & C.A, L.DA

Sede: Cachadinha, Abade de Neiva, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 495/
781214; identificação de pessoa colectiva n.º 500814139; inscri-
ção n.º E-12; número e data da apresentação: 34/20000203.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo do teor seguinte:

Apresentação 34/20000203 � Dissolução, encerramento da liqui-
dação.

Aprovação das contas. Data: 15 de Novembro de 1999.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10363050

ESTUFAZENDE, HORTICULTURA E FLORICULTURA, L.DA

Sede: Godo, Barqueiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1903/
910529; identificação de pessoa colectiva n.º 501606777; inscri-
ção n.º E-3; número e data da apresentação: 4/20000203.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que foi efectua-
do o registo do teor seguinte:

Apresentação 4/20000203 � Dissolução, encerramento da liqui-
dação.

Aprovação das contas. Data: 29 de Outubro de 1999.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de Sousa
Carvalho. 10363041

CELORICO DE BASTO

CONSTRUÇÕES IRMÃOS ALVES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico  de Basto. Matrícula
n.º 329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
20000328.

Certifico que entre Rui Eduardo Alves Gonçalves e José Luís Alves
Gonçalves, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato de sociedade:

No dia 27 de Março de 2000, no Cartório Notarial de Celorico de
Basto, perante mim Olga Maria da Costa Oliveira Coelho Lima,
notária do concelho, compareceram como outorgantes:

1.º Rui Eduardo Alves Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 193007193,
titular do bilhete de identidade n.º 10726935, de 29 de Junho de 1999,
emitido no Porto, casado com Maria de Fátima Oliveira Pinto Gon-
çalves, na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Moreira
do Castelo, Celorico de Basto, e residente no lugar de Ponte Nova,
Aboim, Amarante.

2.º José Luís Alves Gonçalves, contribuinte fiscal n.º 197840280,
titular da carta de condução BR-86396, de 23 de Agosto de 1991, da

Direcção de Viação de Braga, casado com Vera Cristina Lopes de
Moura, na comunhão de adquiridos, natural da citada freguesia de
Moreira do Castelo, onde reside no lugar de Combros.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes de identidade e carta de condução.

E pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, consti-
tuem entre si uma sociedade comercial por quotas que se regerá pelas
disposições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Irmãos Alves
Gonçalves, L.da, e terá a sua sede no lugar da Torre, da freguesia de
Moreira do Castelo, Celorico de Basto.

2 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades mesmo que estas tenham objecto diverso do seu.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, corresponde à soma de duas quotas, iguais, de 2500 euros cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Rui Eduardo Alves Gonçalves
e José Luís Alves Gonçalves.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares até
ao montante global de 20 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Rui Eduardo
Alves Gonçalves e José Luís Alves Gonçalves.

3 � A gerência poderá ser ou não remunerada, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

4 � A sociedade obriga-se com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

5 � A gerência pode adquirir ou alienar veículos automóveis, ce-
lebrar contratos de locação financeira, assim como efectuar a cessão
de posição contratual, confessar, desistir e transigir em juízo.

ARTIGO 6.º

Nos casos de cessão onerosa de quotas a favor de estranhos, é atri-
buído à sociedade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, se
aquela o não puder ou quiser exercer, o direito de preferência a exer-
cer nos termos gerais.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,

apreendida judicial ou administrativamente.
2 � A contrapartida da amortização será igual ao valor nominal

da quota amortizada.
Por ambos os outorgantes foi mais dito que os gerentes ora desig-

nados ficam já autorizados a levantar o capital social depositado em
nome da sociedade, na respectiva instituição bancária para fazer face
às despesas de escritura, publicação e registo bem como à aquisição
do equipamento e do material necessários à sua instalação e início de
actividade.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gonçal-
ves Teixeira da Mota. 10106510

HABIBASTO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Celorico de Basto. Matrícula
n.º 328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000327.
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Certifico que entre José Manuel Oliveira Rodrigues e Maria Emília
Novais Magalhães, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato de sociedade:

No dia 27 de Março de 2000, na cidade de Braga e no 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 José Manuel Oliveira
Rodrigues, contribuinte fiscal n.º 162524447, natural da freguesia de
Outeiro, concelho de Cabeceiras de Basto, mulher Maria Emília Novais
Magalhães, contribuinte fiscal n.º 199068054, natural da freguesia de
Ribas, concelho de Celorico de Basto, e nesta residentes no lugar do
Souto, casados sob o regime de comunhão de adquiridos, portadores do
bilhete de identidade n.º 7455200, emitido em 7 de Fevereiro de 1997,
pelos Serviços de Identificação Civil de Braga, e 7975229, emitido em
4 de Janeiro de 2000, pelos Serviços de Identificação Civil de Braga.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bilhe-
tes 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 HABIBASTO � Imobiliária, L.da,
e tem a sua sede no lugar do Souto, freguesia de Ribas, concelho de
Celorico de Basto.

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 construção, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como
sócias de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, dividido em duas quotas: uma, do valor nominal de
12 000 euros, pertencente ao sócio José Manuel Oliveira Rodrigues,
e outra, do valor nominal de 3000 euros, pertencente à sócia Maria
Emília Novais Magalhães.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representação,
cabem aos sócios ou a não sócios, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessação de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento e, ainda quando, por qualquer

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.
Declararam finalmente os outorgantes que fica, desde já, nomeado

gerente o sócio José Manuel Oliveira Rodrigues.
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para o

que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídicos
em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da to-
talidade do capital social depositado para aquisição de equipamento.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Julieta Borges Gonçal-
ves Teixeira da Mota. 10106529

ESPOSENDE

LIMAGESTE � IMOBILIÁRIA DO LIMA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Esposende. Matrícula n.º 566/
930924; identificação de pessoa colectiva n.º 503072877; averba-

mento n.º 4 e inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
20000111.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado o
projecto de cisão, por deliberação de 27 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

29 de Março de 2000. � O Conservador, José de Magalhães
Moreira. 10744428

VILA VERDE

MAT-CÁVADO � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Sede: Regadas, Lage, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 753;
identificação de pessoa colectiva n.º 503802590; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 1/20000324.

Certifico que a sociedade em epígrafe referenciada, procedeu a um
aumento e redenominação para euros do capital e alterou o contrato
de sociedade, quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passaram a vi-
gorar com o teor seguinte:

ARTIGO 1.º

2 � A sede social é no lugar de Regadas, freguesia de Lages, con-
celho de Vila Verde.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na fabricação de betão pronto, no
comércio por grosso e a retalho de materiais de construção, no trans-
portes das mesmas mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas, iguais, do valor nominal de
5000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
cabem a ambos os sócios que, desde já, ficam nomeados gerentes.

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

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763503

ANTÓNIO JOAQUIM MALHEIRO & FILHOS, L.DA

Sede: Esparido, Loureira, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 752;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/20000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe entre Antó-
nio Joaquim Malheiro, José Manuel Sousa e Silva Malheiro e Antó-
nio da Silva Malheiro, que se rege pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma António Joaquim Malheiro &
Filhos, L.da, e tem a sua sede no lugar de Esparido, da freguesia da
Loureira, concelho de Vila Verde.

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 serralharia civil, designa-
damente fabrico e montagem de portas, janelas e elementos similares
em metal.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em quaisquer sociedades, inclusive como



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 102 � 3 de Maio de 20009470-(20)

sócio de responsabilidade ilimitada, independentemente do respecti-
vo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal de
880 000$, pertencente ao sócio António Joaquim Malheiro e duas,
iguais, de 110 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Manuel Sousa e Silva Malheiro e António da Silva Malheiro.

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 contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

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

incluindo automóveis:
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

ARTIGO 5.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a não
sócios.

ARTIGO 6.º

A amortização de quotas será permitida nos seguintes casos:
a) Interdição ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota, ou quando a mesma

for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, adminis-
trativo ou fiscal.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763490

SAPATARIA ANA CRISTINA, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua Dr. Francisco António Gonçalves, 14,
rés-do-chão, esquerdo, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 750;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000315.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, por Ana
Cristina Cortez Martins e rege-se pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sapataria Ana Cristina, Unipessoal, L.da,
e vai ter a sua sede na Rua Dr. Francisco António Gonçalves, 14,
rés-do-chão esquerdo, freguesia de Prado, concelho de Vila Verde.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de calçado novo e
seus acessórios de qualquer natureza e fim, para homem, senhora e
criança, assim como outros artigos de couro.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro por ela sócia, em quota de igual valor.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não conforme for deci-
dido pela sócia, bem como a sua representação, cabem à própria sócia.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados quaisquer
contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde que necessá-
rios ou inerentes à prossecução do objecto social, pela forma escrita exi-
gida por lei e de acordo com a deliberação própria, quando necessária.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763481

PANIPRADO � PANIFICADORA DO PRADO, L.DA

Sede: Estrada, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 76;
identificação de pessoa colectiva n.º 500211051; inscrição n.º 8;
números e data das apresentações: 4 e 5/000327.

Certifico relativamente à sociedade em epígrafe, que Rui Alberto
de Barros Fernandes e Deolinda Gonçalves Dias, cessaram funções de
gerência, por comunicação de 8 de Março de 2000.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763430

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
SÃO PEDRO DA TOUCEIRA, L.DA

Sede: Touceira, Duas Igrejas, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 754;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000328.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Lucília
da Conceição Escadas Gonçalves, Hélder Manuel Gonçalves da Cunha,
Paulo Jorge Gonçalves da Cunha e José Manuel Nogueira Rodrigues e rege-se
pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções São Pedro
da Touceira, L.da, e tem a sua sede no lugar da Touceira, freguesia de
Duas Igrejas, concelho de Vila Verde.

2 � A sede pode, através de deliberação da gerência, ser transfe-
rida para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como criar sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação social em qualquer parte do País.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem como objecto a construção, ampliação e
restauração de edifícios.

2 � A sociedade poderá adquirir participações no capital de socie-
dades com objecto diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em euros é de 5000 eu-
ros, dividido em quatro quotas, uma de 2000 euros, pertencente à sócia
Lucília da Conceição Escadas Gonçalves e três iguais de 1000 euros
cada, pertencendo uma, a cada um dos sócios Hélder Manuel Gonçal-
ves da Cunha, Paulo Jorge Gonçalves da Cunha e José Manuel No-
gueira Rodrigues.

ARTIGO 4.º

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

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Lucília da Con-
ceição Escadas Gonçalves e José Manuel Nogueira Rodrigues.

3 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos, é sufi-
ciente a assinatura de dois gerentes.

4 � Consideram-se incluídos nos poderes da gerência a compra,
venda, troca e aluguer de bens móveis.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar as quotas dos seus sócios nos seguin-
tes casos:

Quando a quota for penhorada, arrolada, arrestada ou envolvida
em procedimento judicial onde possa vir a ser alienada coercivamente.

ARTIGO 6.º

Nos casos de amortização das quotas, o preço ou valor da amorti-
zação será determinado em função do último balanço aprovado.

ARTIGO 7.º

A divisão ou cessão de quotas entre sócios são livremente permi-
tidas, na cessão a estranhos pertencerá o direito de preferência à
sociedade e não querendo ou não podendo esta exercê-lo, pertencerá
aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 8.º

No caso de falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros escolhe-
rão de entre si um que a todos represente na sociedade enquanto a quota
se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

Quando a lei não exija outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de carta registada, dirigida aos sócios com
pelo menos 15 dias de antecedência.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763449

CARPINLAR � INDÚSTRIA DE CARPINTARIAS
E MOBILIÁRIO, L.DA

Sede: Bouça, Gême, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 651;
identificação de pessoa colectiva n.º 504296540; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 5/000320.

Certifico que relativamente à sociedade referenciada em epígrafe,
foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto social, que passaram a
vigorar com o teor seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CARPINLAR � Indústria de
Carpintarias e Mobiliário L.da, e tem a sua sede no lugar da Bouça,
freguesia de Geme, concelho de Vila Verde.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 8 000 000$, pertencente ao sócio Ilídio Fernando Barbo-
sa de Brito Cerqueira, e outra do valor nominal de 2 000 000$, per-
tencente à sócia Maria de Fátima da Silva Fernandes Cerqueira.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763457

EURO-SEPARADORA � TRATAMENTO DE LIXO, L.DA

Sede: Rola, Freiriz, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 560;
identificação de pessoa colectiva n.º 503991341; inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 9 e 10/000317.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu a um
aumento e redenominação para euros do capital e alterou o contrato
de sociedade quanto aos artigos 2.º e 3.º, que passaram a vigorar com
o teor seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na separação, tratamento e reciclagem
de lixos e resíduos, tais como materiais em madeira, pedra, areia,
cimento, ferro, betão, alumínio, plástico, vidro, borracha, óleos e
outros, comercialização dos lixos ou resíduos recolhidos depois de
tratados, separados ou reciclados, serviços de limpezas gerais, comér-
cio de produtos de limpeza, aluguer de contentores para depósito de
resíduos e serviços de transporte de resíduos industriais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
62 500 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
31 250 euros, pertencente ao sócio Avelino António da Costa Araújo
Dias, uma do valor nominal de 18 750 euros, pertencente ao sócio
António Maria da Silva Matos, e ainda uma do valor nominal de
12 500 euros, pertencente ao sócio Eduardo José Soares Rego.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital até ao montante de 24 939 euros e 89 cêntimos.

Conforme com o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763465

ADRIPEX � COMÉRCIO DE PRODUTOS
PARA IMPERMEABILIZAÇÃO E ISOLAMENTOS, L.DA

Sede: Boucós, Lage, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 751;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, entre Adriano
Joaquim Teixeira Machado e António Manuel Araújo Peixoto e
rege-se pelo contrato do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ADRIPEX � Comércio de Pro-
dutos Para Impermeabilização e Isolamentos L.da, e tem a sua sede
no lugar de Bouçós, freguesia da Laje, do concelho de Vila Verde.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste no comércio, importação e
exportação de produtos para impermeabilização e isolamento e pres-
tação de serviços nessa área.

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
5000 euros, dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
3000 euros pertencente ao sócio Adriano Joaquim Teixeira Macha-
do, e outra do valor nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio
António Manuel Araújo Peixoto.

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao montante global de 50 000 euros.

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 contratos,
é suficiente a intervenção de um só gerente.

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

incluindo automóveis;
b) Celebrar contratos de locação financeira;
c) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes.

4 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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 quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou arrolamento, e ainda quando, por qualquer

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � Os representantes de quota em situação de indivisão hereditá-
ria ou de contitularidade poderão nomear um de entre si ou um estra-
nho que a todos represente na sociedade.

2 � Falecendo um sócio é conferido aos seus herdeiros o direito
de se afastarem da sociedade, exigindo a amortização da quota do
falecido.
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ARTIGO 8.º

Os lucros distribuíveis terão a aplicação que for deliberada em as-
sembleia geral por maioria simples dos votos correspondentes ao
capital social.

ARTIGO 9.º

Na hipótese de dissolução, a liquidação da sociedade será efectuada
pelos gerentes à data da dissolução, adjudicando-se o activo social por
licitação entre os sócios, depois de pagos os credores.

ARTIGO 10.º

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibera-
ção dos sócios, salvo nos casos em que contrariem o disposto no
contrato de sociedade.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763473

APARTIMO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua Dr. Francisco A. Gonçalves, blc. 16 E,
1.º esquerdo centro, traseiras, Vila de Prado, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 683;
identificação de pessoa colectiva n.º 504005219; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 5/000323.

Certifico que a sociedade referenciada em epígrafe procedeu a um
aumento e redenominação para euros do capital e alterou o contrato
de sociedade quanto ao artigo 3.º, que passou a vigorar com o teor
seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado é de 200 000 euros, e corres-
ponde à soma de três quotas, sendo uma de 100 000 euros e outra de
96 000 euros, ambas pertencentes ao sócio Albino Faria da Costa e uma
de 4000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Custódio da Silva Vieira.

Conforme com o original.

5 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães Silva.
09763414

E. C. I. L. EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS
E INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Santa Luzia, Vilarinho, Vila Verde

Conservatória do Registo Comercial de Vila Verde. Matrícula n.º 97;
identificação de pessoa colectiva n.º 500599874; data da apresen-
tação: 000317.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na pasta respectiva os documentos para prestação de contas
referentes ao ano de 1999.

30 de Março de 2000. � A Conservadora, Maria José Magalhães
Silva. 09763422

BRAGANÇA
BRAGANÇA

O INDUSTRIAL CAFÉ PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 793/
940322; identificação de pessoa colectiva n.º 503165530; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/000330.

Certifico que a sociedade supra mencionada procedeu à sua dissolu-
ção, havendo sido objecto da inscrição cujo teor se segue:

Apresentação n.º 3/000330 � Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 10 de Janeiro de 2000.

30 de Março de 2000. � O Ajudante Principal, Olegário Inácio
Pinto. 07199503

J. G. � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 874/
950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503356360; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/000403.

Certifico que a sociedade supra mencionada alterou o seu pacto
social, nomeadamente os seus artigos 1.º e 3.º, que passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

Corpo

A sociedade adopta a firma J. G. � Instalações Eléctricas, L.da, tem
a sua sede, em Bragança, na Avenida de Vale de Álvaro, lote F,
rés-do-chão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em numerário, é do
montante de 3 000 000$, representado por quatro quotas, sendo uma
do valor nominal de 408 000$ e outra do valor nominal de 312 000$,
pertencente ao sócio, João de Deus Martins Gonçalves; outra do valor
nominal de 1 560 000$, pertencente ao sócio, José Alberto Martins
Gonçalves; e, outra do valor nominal de 720 000$, pertencente ao
sócio, Carlos Manuel Rodrigues Pires.

O texto completo na sua redacção actualizada encontra-se deposi-
tado na respectiva pasta.

3 de Abril de 2000. � O Ajudante Principal, Olegário Inácio Pinto.
07199872

CASTELO BRANCO
CASTELO BRANCO

JOVINI PRONTO A VESTIR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1779/990316; identificação de pessoa colectiva n.º 502099070;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 15/000316.

Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial com referência à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de redenominação, aumento de capital e alteração
parcial do pacto. Redenominação: Capital: 7481.96 euros; Quo-
tas: 3740,98 euros; Aumento subscrito em 9,02 euros por António
Gouveia Gonçalves e 9,02 euros por Maria José Rua Rodrigues Gon-
çalves, casados entre si na comunhão de adquiridos, em reforço das
respectivas quotas. Alteração: artigo 3.º e aditado o artigo 6.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 7500 euros e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 3750 euros cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal no montante máximo global correspondente ao quíntuplo do ca-
pital social.

Mais certifico que foi depositado na pasta própria da sociedade, o
texto completo do contrato na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10029400

VISUALIDADES � OFICINA DE ARTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Castelo Branco. Matrícula
n.º 1820/990630; identificação de pessoa colectiva n.º 504499637;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 10/000309.
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Certifico para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código do
Registo Comercial que com referência à sociedade em epígrafe, foi
efectuado o registo de cessação de funções da gerente Maria da Luz
Lucas Gomes da Silva Martins, por renúncia, de 9 de Novembro de
1999.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Isabel da Trin-
dade Santos Pires. 10029389

COIMBRA
FIGUEIRA DA FOZ

C. R. F. � CENTRO DE RADIOLOGIA
DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 550/780831; identificação de pessoa colectiva n.º 500785449.

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

Conferida, está conforme.

3 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janei-
ro Rodrigues Soares. 11810041

ATELIER CARLOS CARDOSO � ARQUITECTURA
E PLANEAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1229/900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502298898;
data da apresentação: 000228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

28 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813652

FOZTREILAS � SOCIEDADE INDUSTRIAL
E COMERCIAL DE MATERIAL ROLANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 594/790607; identificação de pessoa colectiva n.º 500857830;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9 e inscrição n.º 20; números e
data das apresentações: 1 e 2/000228.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções do gerente, Mário Marques
Gaspar Portela, por destituição em 25 de Fevereiro de 2000 e de
designação dos gerentes, Pedro José Brito Gaspar Portela e Paulo Sérgio
Brito Gaspar Portela, por deliberação de 25 de Fevereiro de 2000.

6 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813660

MARPRÉDIOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1214/900122; identificação de pessoa colectiva n.º 502279141;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 8/000229.

Certifico que por escritura de 3 de Fevereiro de 2000, do 1.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, foi aumentado o capital da socie-
dade em epígrafe, com mais 582 410$, em dinheiro, subscrito pela
sócia Maria do Carmo Cavaleiro Serra Silva e alterados os artigos 3.º

e 4.º, do contrato da sociedade, os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, (equiva-
lente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas quotas:

Uma quota de 4895,25 euros, pertencente à sócia, Maria do Car-
mo Cavaleiro Serra Silva;

Uma quota de 104,75 euros, pertencente à sócia, Sara Maria Serra
Silva.

E alteram mais o artigo 4.º do pacto social, que passará a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
fica a cargo da sócia, Maria do Carmo Cavaleiro Serra Silva, já desig-
nada, bastando a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade
em todos os actos e contratos, inclusive na compra e venda de imó-
veis para a sociedade.

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

6 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813679

MACHADO & AMBRÓSIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2446/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504878760;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/000324.

Certifico que por escritura de 24 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
António Jorge Machado Ambrósio e Ana Teresa de Magalhães Ma-
chado, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Machado & Ambrósio, L.da, e tem
a sua sede na Rua Capitão Salgueiro Maia, 63, freguesia de Buarcos,
concelho de Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de imóveis, reven-
da dos adquiridos para esse fim e construção civil.

ARTIGO 3.º

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

Uma de 4000 euros, pertencente à sócia Ana Teresa de Magalhães
Machado; e

Uma de 1000 euros, pertencente ao sócio António Jorge Machado
Ambrósio.

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.
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ARTIGO 6.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.

31 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813997

NIAMARAL � COMÉRCIO DE LIVROS E REVISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2443/000322; identificação de pessoa colectiva n.º 504922335;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000322.

Certifico que por escritura de 22 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
Eduardo Sales Silvestre do Amaral; Celeste Maria de Oliveira Pimen-
tel do Amaral e Sónia Maria Pimentel do Amaral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma NIAMARAL � Comércio de Livros e
Revistas, L.da, e tem a sua sede no lugar de Alto de Brenha, freguesia
de Brenha, concelho de Figueira da Foz.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de livros e revistas, de
artigos de papelaria e cyberespaço.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5100 eu-
ros (equivalente a 1 022 458$20) e corresponde à soma de três quo-
tas iguais dos valores nominais de 1700 euros, cada, pertencentes uma
a cada um dos sócios Eduardo Sales Silvestre do Amaral, Celeste Maria
de Oliveira Pimentel do Amaral e Sónia Maria Pimentel do Amaral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Eduardo Sales Silvestre do Amaral e Celeste Maria de Oliveira Pi-
mentel do Amaral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes quando
permitida por lei, em segundo lugar, é conferido o direito de prefe-
rência.

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 partici-
par em consórcios ou agrupamentos complementares de empresas.

29 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813954

ROCHA DO FUTURO � TRANSFORMAÇÃO
DE MÁRMORES E GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2444/000323; identificação de pessoa colectiva n.º 504943839;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/000323.

Certifico que por escritura de 20 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre

António Santos Coelho e Maria Otília Rodrigues Pereira, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Rocha do Futuro � Transformação de
Mármores e Granitos, L.da, e tem a sua sede na Rua Cabeço de Pedra,
51, lugar de Casal de Seiça, freguesia de Marinha das Ondas, concelho
de Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a transformação de mármores e gra-
nitos e a sua comercialização.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
110 000 euros (equivalente a 22 053 020$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 55 000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios António Santos Coelho e Maria
Otília Rodrigues Pereira.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global correspondente a 500 000 euros, reembolsáveis quan-
do julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas
em assembleia geral, que delibere o reembolso.

ARTIGO 5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de dois gerentes.

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos que lhe sejam estranhos, nomeadamente abonações, fian-
ças, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência 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 legi-

timários;
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.

30 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813970

PAULO FADÁRIO DE CARVALHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2445/000324; identificação de pessoa colectiva n.º 504734563;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/000324.
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Certifico que por escritura de 6 de Janeiro de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
Paulo José Fadário de Carvalho e Virgínia Maria dos Reis Parente de
Carvalho, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Fadário de Carvalho �
Sociedade de Construções, L.da, e tem a sua sede na Rua Maurício
Pinto, 12, sala 2, freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho
de Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção civil, com-
pra e venda de propriedades, revenda dos adquiridos para esse fim, comér-
cio de materiais de construção e afins e administração de condomínios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas iguais
dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios José Paulo Fadário de Carvalho e Virgínia Maria dos Reis
Parente de Carvalho.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente
o sócio José Paulo Fadário de Carvalho.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a assinatura de um gerente.

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

31 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813989

CHARME � PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1556/921224; identificação de pessoa colectiva n.º 502900296;
data da apresentação: 000321.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

28 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813920

PAFITEL � COMÉRCIO DE TÊXTEIS LAR
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2334/990604; identificação de pessoa colectiva n.º 502722069;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/000321.

Certifico que por escritura de 7 de Outubro de 1999, do  1.º Cartó-
rio Notarial da Figueira da Foz, foi alterado o artigo 1.º do contrato
da sociedade em epígrafe, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PAFITEL � Comércio de Têxteis Lar
e Confecções, L.da, durará por tempo indeterminado, e tem a sua sede
na Rua do Seixal, 10, no lugar de Fontela, freguesia de Vila Verde,
concelho de Figueira da Foz.

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

28 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813938

CANAS � ELECTRO-MONTAGENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 701/810506; identificação de pessoa colectiva n.º 501145923;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 6/000321.

Certifico que por escritura de 21 de Dezembro de 1999, do 1.º
Cartório Notarial da Figueira da Foz, foi aumentado o capital da so-
ciedade em epígrafe, com mais 85 843 500$, em dinheiro, subscrito
por todos os accionistas e alterados os artigos 3.º e 4.º, do contrato
da sociedade, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, já entrado na Caixa Social, é de 1 750 000 euros, correspon-
dente a 350 843 500$, representado por 1 750 000 acções, com o
valor nominal de 1 euro, correspondente a 200$, 482 milésimas, subs-
crito pelos respectivos accionistas, pela forma seguinte: José da Cos-
ta Canas e Rui da Costa Canas, cada um com 850 000 euros, corres-
pondente a 850 000 acções; Noémia Gomes de Oliveira Costa Canas
e Maria Isabel das Neves Carraco Costa Canas, cada uma com
17 500 euros, correspondente a 17 500 acções; Elísio Manuel da Sil-
va Canas, Manuel da Cruz Rolo e José Manuel Neves Vieira Marques,
cada um com 5000 euros, correspondente a 5000 acções.

2 � O conselho de administração poderá deliberar o aumento do
capital social, por uma ou mais vezes, até ao montante de
3 000 000 de euros, se para tal obtiver a anuência do fiscal único.

ARTIGO 4.º

1 � As acções ao portador, serão representadas por títulos de 500,
1000, 2000, 10 000, 20 000 e 50 000, a todo o tempo substituíveis
por divisão ou concentração, podendo revestir a forma meramente
escritural.

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

28 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813946

FRANGOS DO JARDIM � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2150/980327; identificação de pessoa colectiva n.º 504139649;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 3/000323.

Certifico que por escritura de 30 de Dezembro de 1999, do 1.º
Cartório Notarial da Figueira da Foz, Isabel Vilhena Moutinho, re-
nunciou à gerência da sociedade em epígrafe, e foram alterados os
artigos 3.º e 5.º do contrato da sociedade, os quais passaram a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, e já entrado
na respectiva caixa social é de 400 000$ e corresponde à soma de
duas quotas dos sócios, sendo uma do valor nominal de 300 000$,
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pertencente ao sócio José Júlio Peralta Fernandes e outra do valor
nominal de 100 000$, pertencente à sócia Maria Luísa de Oliveira
Amaral Peralta Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente e com ou sem remuneração, conforme vier a
ser deliberada em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
bastando a intervenção de qualquer deles para vincular a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

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

30 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813962

COZIFINA � COMÉRCIO DE COZINHAS
E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2436/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504901877;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/000301.

Certifico que por escritura de 21 de Fevereiro de 2000, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra,
entre Paulo Alexandre Alves de Matos Correia e Vera Lúcia Vaz
Noronha Correia, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual fi-
cou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COZIFINA � Comércio de Cozi-
nhas e Equipamentos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Fernão de Magalhães, 8,
lugar e freguesia de Buarcos, concelho de Figueira da Foz.

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 no comércio de cozinhas, electro-
domésticos, aparelhos de iluminação, mobiliário e outros artigos para
o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Paulo Alexandre Alves de Matos Correia e
Vera Lúcia Vaz Noronha Correia.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos basta a intervenção de um gerente.

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

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.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes quando permitida por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

8 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813717

ENGUIFOZ � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO MARISCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2435/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504867695;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000301.

Certifico que por escritura de 1 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
Célia Marina Neto Pedrosa Antunes e José Alberto Mendes Antunes,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGUIFOZ � Importação, Ex-
portação Marisco, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua das Mercês, 18, lugar e
freguesia de Maiorca, concelho da Figueira da Foz.

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 no comércio por grosso e a reta-
lho de peixe, crustáceos e moluscos, sua importação e exportação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, é de 22 000 euros (equivalente a 4 410 604$)
e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais e titulares
seguintes:

Uma de 2000 euros pertencente à sócia Célia Marina Neto Pedrosa
Antunes, que realiza com entrada em dinheiro; e

Uma de 20 000 euros pertencente ao sócio José  Alberto Mendes
Antunes, que realiza quanto a 134 640$ (equivalente a 671 euros e
58 cêntimos) em dinheiro e, quanto a 3 875 000$ (equivalente a
19 328 euros e 42 cêntimos) com a entrada dos seguintes bens que
ele sócio transfere para a sociedade.

Viatura Ford Fiesta Courier, 1.8, com caixa isotérmica, de Abril
de 1997, com o valor atribuído de 1 400 000$;

Viatura Ford Escort 1.6, AAL, ligeiro de passageiros, de Maio de
1993, com o valor atribuído de 800 000$;

Armário frigorífico de 1500 litros, Jordão/Gastrokit, de Abril de
1998, com o valor atribuído de 200 000$;

Balança electrónica Ruby, de Abril de 1998, com o valor atribuído
de 100 000$;

Central Telefónica Premier Pax 106 e telefone Euroset 820, de
Julho de 1996, com o valor global atribuído de 50 000$;

Fax Olivetti OFX 300, de 1994, com o valor atribuído de 40 000$;
Computador Board Pentium 300 Mhz CD x 32/c/120 W/SDRAM

32 MB/D duro 3, GB de Outubro de 1998, com o valor atribuído de
150 000$;

Impressora Deskjet 690-C, Hewlett Packard de Outubro de 1998,
com o valor atribuído de 20 000$;

UPS Off-Line 650 VA, de Outubro de 1998, com o valor atribuído
de 30 000$;

Programas (MS Office 97 + Software de Gestão Comercial �
Eticadata); com o valor global atribuído de 200 000$;

Máquina de calcular Texas Instruments, T-5034 SV, com o valor
atribuído de 10 000$;

Porta-Paletas manual, Rapid/Toyal, de 1996, com o valor atribuí-
do de 60 000$;

Mobiliário de escritório de 1996, constituído por uma mesa de
secretária 1,2, 1 canto de ligação 90 graus, um bloco secretária fixo
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2 G, todos OFI 2 C BP, um armário Cont.1600 Staff, duas cadeiras
Apolo 194 Vonel/Pelg, uma cadeira Sedia Star Al Tec C/B, com o
valor global atribuído de 120 000$;

Viatura Renault Trafic TBX 300, de caixa fechada, com 3 lugares,
de Setembro de 1998, com o valor atribuído de 150 000$;

Balança de relógio Dina, com capacidade até 300 Kg, com o valor
atribuído de 50 000$;

Balança de relógio Tissot, com capacidade até 6 Kg, com o valor
atribuído de 20 000$;

Mesa de escolha de marisco, com suporte, em inox, com o valor
atribuído de 150 000$;

Calibrador de enguias, com o valor atribuído de 25 000$;
Máquina de costura industrial, Juki 227, de 1996, com o valor

atribuído de 50 000$.
Arca frigorífica Philips/Whirlpool, com capacidade de 510 litros,

com o valor atribuído de 50 000$;
Máquina de agrafar pneumática, Omer de 1996, com o valor atri-

buído de 30 000$;
Compressor ABAC-HP 50 litros, com o valor atribuído de 20 000$;
Telemóvel Nokia 6110 Dual Band, de 1999, com o valor atribuído

de 60 000$;
150 caixas de plásticos de 15 kg, para transporte de lagostim no

valor global atribuído de 90 000$.
2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até

ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o
sócio José Alberto Mendes Antunes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a intervenção de um gerente.

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

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.

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 segui-
da, 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Relatório

Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 28.º, do Código
das Sociedades Comerciais, procedi à seguinte verificação das entra-
das em espécie:

I � Sociedade:
1.01 � Tipo: Sociedade comercial por quotas.
1.02 � Designação: ENGUIFOZ � Importação, Exportação

Marisco, L.da

1.03 � Número contribuinte fiscal provisório: 504867695.
1.04 � Sede: Rua das Mercês, 18, 3080-476 Maiorca.

II � Realização do capital em espécie:
2.01 � Identificação dos sócios:
1.º José Alberto Mendes Antunes, portador do bilhete de identida-

de n.º 6973815, contribuinte fiscal n.º 177506962, casado em regime
de comunhão de adquiridos com Célia Marina Neto Pedrosa Antunes,

portadora do bilhete de identidade n.º 7433497 e contribuinte fiscal
n.º 19110876.

2.º Célia Marina Neto Pedrosa Antunes, portadora do bilhete de
identidade n.º 7433497 e contribuinte fiscal n.º 19110876, casada com
José Alberto Mendes Antunes, portador do bilhete de identidade
n.º 6973815 e contribuinte fiscal n.º 177506962, casada em regime
de comunhão de adquiridos.

2.02 � Designação dos bens que constituem a entrada em espécie
e respectivos valores de avaliação e que são propriedade de José Al-
berto Mendes Antunes.

2.02.01 � Viatura Ford Fiesta Courie 1.8, com caixa isotérmica,
de Abril de 1997, com valor de: 1 400 000$;

2.02.02 � Viatura Ford Escort 1.6 AAL, ligeiro de passageiros, de
Maio de 1993, com valor actual de: 800 000$;

2.02.03 � Armário frigorífico de 1500 litros, Jordão/Gastrokit, de
Abril de 1998, com valor de: 200 000$;

2.02.04 � Balança electrónica Ruby, de Abril de 1998, com valor
actual de: 100 000$;

2.02.05 � Central telefónica Premier Pax 106 e telefone Euroset
820 de Julho de 1996, com valor de: 50 000$;

2.02.06 � Fax Olivetti OFX 300 de 1994, com o valor actual de
40 000$;

2.02.07 � Computador Board Pentium 300 Mhz CD x 32/c/120w/
SDRAM 32 MB/D duro 3,2 GB de Outubro de 1998, com valor ac-
tual de: 150 000$;

2.02.08  Impressora Deskject 690 C, Hewlett Packard de Outubro
de 1998, com valor actual de 20 000$;

2.02.09 � UPS Off-Line 650 VA, de Outubro de 1998, com valor
actual de: 30 000$;

2.02.10 � Programas (MS Office 97 + Software de Gestão Comer-
cial � Eticadata), com valor de: 200 000$;

2.02.11 � Máquina de Calcular Texas Instruments, TI-5034 SV,
com valor actual de: 10 000$;

2.02.12 � Porta-paletas manual, Rapid/Toyal, de 1996, com va-
lor actual de: 60 000$;

2.02.13 � Mobiliário de escritório de 1996, constituído por 1 mesa
de secretária 1,2,1 canto de ligação 90º, 1 bloco secretária fixo 2 G, to-
dos OFI 2 C BP, 1 Armário Cont. 1600 Staff, 2 cadeiras Apolo
194 Vonel/Pelg, 1 cadeira Sedia Star Al Tec C/B, com o valor
de: 120 000$;

2.02.14 � Viatura Renault Trafic YBX 300, de caixa fechada, com
3 lugares de Setembro de 1998, com valor actual de: 150 000$;

2.02.15 � Balança de relógio Dina, com capacidade até 300 kg,
com valor actual de: 50 000$;

2.02.16 � Balança de relógio Tissot, com capacidade até 6 kg, com
valor actual de 20 000$;

2.02.17 � Mesa de escolha de marisco, com suporte, em inox,
com valor actual de: 150 000$;

2.02.18 � Calibrador de enguias, com valor actual de: 25 000$;
2.02.19 � Máquina de costura industrial, Juki 227 de 1996, com

valor actual de: 50 000$;
2.02.20 � Arca frigorífica Philips/Whirlpool, com capacidade de

510 litros, com valor de: 50 000$;
2.02.21 � Máquina de agrafar pneumática, Omer de 1996, com

valor actual de: 30 000$;
2.02.22 � Compressor ABAC-HP 50 litros, com valor actual

de: 20 000$;
2.02.23 � Telemóvel Nokia 6110 Dual Band, de 1999, com valor

actual de: 60 000$;
2.02.24 � 150 caixas de plástico, de 15 kg, para transporte de

lagostim: 90 000$.
Total dos bens que são propriedade de José Alberto Mendes Antu-

nes: 3 875 000$.
2.03 � Valores afectos à realização das quotas:
2.03.01 � Quota de José Alberto Mendes Antunes.
A quota de José Alberto Mendes Antunes de 4 009 640$, que equi-

vale a 20 000 euros, será realizada do seguinte modo: 3 875 000$ será
realizada em espécie, os restantes 134 640$ serão realizados em nu-
merário.

2.03.02 � Quota de Célia Marina Neto Pedrosa Antunes.
A quota de Célia Marina Neto Pedrosa Antunes de 400 964$ que

equivalem a 2000 euros, será realizada em numerário.

III � Avaliação dos bens � critérios de avaliação
O valor da avaliação assenta no critério dos valores reais actuais.

É minha convicção que esta realização de capital em espécie está
correctamente avaliada, não lesando os interesses dos futuros credo-
res nem dos sócios que concordaram com os valores atribuídos.
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Verifiquei a titularidade das viaturas pelos títulos de registo de pro-
priedade.

Sobre estes bens não existe qualquer ónus.
Figueira da Foz, 3 de Fevereiro de 2000.
Sebastião A. P. Carriço & Carlos A. M. Santos
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas

O sócio responsável, Carlos Alberto Marques dos Santos, (Revisor
Oficial de Contas n.º 834).

8 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813709

O CARROSSEL DA BEBÉ � RESTAURAÇÃO, L.DA

(anteriormente DIAMANTINO DUARTE LEAL & C.A, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 772/820330; identificação de pessoa colectiva n.º 501278702;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 19/000317.

Certifico que por escritura de 13 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, foi
aumentado o capital da sociedade em epígrafe, com mais 507 230$,
em dinheiro, subscrito por ambos os sócios, Nuno Miguel Ferreira
Menino e Maria Isabel Cardoso da Cruz Ferreira, em partes iguais, e
alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato da sociedade e aditado o
artigo 7.º, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma O Carrossel da Bebé �
Restauração, L.da, e tem a sua sede no Largo dos Pescadores, lugar de
Cova, freguesia de São Pedro, concelho da Figueira da Foz.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de café e restaurantes.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros bens
constantes da escrita social, é de 15 000 euros (equivalente a
3 007 230$) e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 7500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Nuno Miguel Ferreira Menino e Maria Isabel Cardoso da Cruz Ferreira.

7.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.

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

24 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813890

PRAÇA DOS IMÓVEIS � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2441/000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504858858;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/000316.

Certifico que por escritura de 16 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
Fernando José de Oliveira Lemos e Rui Alberto de Oliveira Lemos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Praça dos Imóveis � Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Paço, 17, 2.º, freguesia
de São Julião da Figueira da Foz, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou

para concelho limítrofe, bem como poderá criar agências, delegações,
sucursais ou quaisquer outras formas locais de representação da socie-
dade em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e
por actividade acessória a administração de condomínios, manuten-
ção de edifícios, limpezas e jardins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros (equivalente a 5 012 050$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 12 500 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Fernando José de Oliveira Le-
mos e Rui Alberto de Oliveira Lemos.

ARTIGO 4.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 500 000 euros, reembolsáveis quando julgadas
dispensáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assem-
bleia geral, que delibere o reembolso.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio Fer-
nando José de Oliveira Lemos.

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

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos ou
contratos que lhe sejam estranhos, nomeadamente abonações, fian-
ças, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 6.º

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

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 adjudicação

em juízo, falência, insolvência 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 legi-

timários;
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.

23 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813865

QUINTAS & QUINTAS � TÁXI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2437/000306; identificação de pessoa colectiva n.º 504897314;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/000306.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2000, do Cartório Notarial
do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre Adriano
Ribeiro Quintas e João Paulo Massa Quintas, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quintas & Quintas � Táxi, L.da, e tem
a sua sede na Avenida 5 de Janeiro, 78, Lugar de Cova da Gala, fre-
guesia de S. Pedro, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de transporte de aluguer
em veículos automóveis ligeiros de passageiros.
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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 3750 euros pertencente ao sócio Adriano Ribeiro Quintas; e
Uma de 1250 euros, pertencente ao sócio João Paulo Massa Quintas.
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 dispensáveis, sendo a data e a
forma de restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral ficará a cargo do sócio Adriano
Ribeiro Quintas, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
obrigatória a assinatura do seu gerente único.

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

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes, em se-
gundo lugar, é conferido o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

13 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813768

FÁBRICA DA COMIDA � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA
DE RESTAURAÇÃO E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2442/000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504845942;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/000320.

Certifico que por escritura de 25 de Fevereiro de 2000, do 2.º Car-
tório Notarial da Figueira da Foz, entre Rolando Eugénio de Jesus
Furet e Maria Teresa Pessoa Ferreira Gaspar Leão Costa, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Fábrica da Comida � Exploração
Hoteleira de Restauração e Bebidas, L.da, e tem a sua sede na Avenida
25 de Abril, sem número, no Ténis Clube, junto do Forte de Santa
Catarina, freguesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mudar a
sua sede quando o julgue necessário aos seus interesses, para outro
local dentro do mesmo concelho, ou concelho limítrofe e poderá abrir
sucursais, ou qualquer outra forma de representação.

3.º

A sociedade tem por objecto a exploração hoteleira de restauração
e bebidas, restauração tradicional, snack-bar, pastelaria, cafetaria e
eventos turísticos

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros (1 002 410$), integralmente
realizado em dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas iguais,
de 2500 euros cada (501 205$), pertencentes a cada um dos sócios
Maria Teresa Pessoa Ferreira Gaspar Leão Costa e Rolando Eugénio
de Jesus Furet.

2 � A sociedade pode adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do acima referido, em sociedades reguladas por leis
especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

5.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das quotas detidas por cada um, até ao mon-
tante global máximo de 10 000 000$, cabendo à assembleia geral a
determinação de tal exigência, o prazo da respectiva realização e a
quantia exigida a cada sócio.

6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me deliberação da assembleia geral será exercida por dois ou mais
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade será necessária a assinatura de dois
gerentes, ou a de um procurador com poderes específicos para o acto.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios, Maria Teresa
Pessoa Ferreira Gaspar Leão Costa e Rolando Eugénio de Jesus Furet.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � Na cessão a estranhos têm preferência a sociedade em pri-

meiro lugar e os sócios em segundo.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras  formalida-
des, serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos só-
cios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

9.º

1 � A assembleia geral decidirá sobre o montante dos lucros a ser
destinados a reservas, podendo não os distribuir.

2 � A assembleia geral poderá autorizar que, no decurso de um
exercício, sejam feitos aos sócios adiantamentos sobre os lucros, des-
de que observadas as regras constantes do artigo 297.º, n.º 1 do Códi-
go das Sociedades Comerciais.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813903

FFC � INDÚSTRIAS HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1393/910823; identificação de pessoa colectiva n.º 502621494;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 12/000317.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado o
registo de designação da gerente Dulce Maria Gonçalves Teixeira
Nunes, por deliberação de 18 de Janeiro de 2000.

24 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813881

CNG � CONSULTORES EM NEGÓCIOS E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2018/970115; identificação de pessoa colectiva n.º 503867748;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/000317.

Certifico que por escritura de 31 de Dezembro de 1999, do Cartó-
rio Notarial Montemor-o-Velho, foi aumentado o capital da socie-
dade em epígrafe, com mais 7 028 920$, em dinheiro, subscrito pelo
sócio António Miguel Borges do Nascimento Costa, com 6 727 474$;
pelo sócio Nuno do Nascimento Costa Nunes Roque, com 150 723$
e pela sócia Bárbara do Nascimento Costa Nunes Roque, com
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150 723$ e alterado o artigo 3.º, do contrato da sociedade, o qual
passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
60 000 euros e corresponde à soma de três quotas, uma de 57 000 eu-
ros pertencente ao sócio António Miguel Borges do Nascimento
Costa, outra de 1500 euros pertencente ao sócio Nuno do Nascimen-
to Costa Nunes Roque e por último uma de 1500 euros pertencente
à sócia Bárbara do Nascimento Costa Nunes Roque.

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

24 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813873

J. SANTOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1808/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503359580;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/000315.

Certifico que por escritura de 6 de Março de 2000, do Cartório
Notarial de Montemor-o-Velho, foram alterados os artigos 1.º e 6.º,
do contrato da sociedade em epígrafe, os quais passaram a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Santos � Transportes, L.da, e
tem a sua sede no lugar da Quinta dos Vigários, freguesia de Moinhos
da Gândara, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade é administrada e representada por ambos os só-
cios, já designados gerentes, ou por quem for designado em assem-
bleia geral, obrigando-se em todos os seus actos e contratos com a
assinatura de dois gerentes, sendo uma delas sempre a de João Jesus
da Silva Santos.

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

22 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813857

J. SANTOS � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1808/950215; identificação de pessoa colectiva n.º 503359580;
data da apresentação: 000315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813849

FOZCIVIL � CONSTRUÇÕES DA FIGUEIRA DA FOZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1530/921001; identificação de pessoa colectiva n.º 502897473;
data da apresentação: 000315.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

22 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813830

ATLANCIDADES � CONSULTORIA E SISTEMAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2245/981223; identificação de pessoa colectiva n.º 504347659;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 4 e 6/000314.

Certifico que por escritura de 12 de Maio de 1999, do Cartório
Notarial de Montemor-o-Velho, Mário Jorge Marques Manecas, re-
nunciou à gerência da sociedade em epígrafe, e foram alterados os
artigos 1.º, 3.º e 5.º, do contrato da sociedade, os quais passaram a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ATLANCIDADES � Consultoria e
Sistemas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua da Fé, 44, 1.º
freguesia de São Julião, concelho da Figueira da Foz.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de 800 000$,
pertencente ao sócio José Carlos Filipe Ferreira e outra de 400 000$,
pertencente à sócia Carla Alexandra Santos Mesquita Ferreira.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios que vierem a ser
designados em assembleia geral, estando já designado o sócio José Carlos
Filipe Ferreira.

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

21 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813822

RICARDO & SÉRGIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2438/000308; identificação de pessoa colectiva n.º 974972355;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000308.

Certifico que por escritura de 21 de Junho de 1999, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, entre
Ricardo Manuel Figueiras Cabral e Sérgio David Figueiras Cabral, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo se-
guinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ricardo & Sérgio, L.da, e tem a sua
sede na Rua 5 de Novembro de 1975, 3, lugar de Regalheiras, fregue-
sia de Lavos, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de artigos para
o lar, nomeadamente louças, plásticos e flores e comércio por gros-
so, indústria e transformação de carnes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5500 eu-
ros (equivalente a 1 102 651$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2750 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios Ricardo Daniel Figueiras Cabral, e Sérgio David
Figueiras Cabral.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios, que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeado
gerente o não sócio Fernando Abreu Cabral, ora outorgante.
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§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

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.

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 segui-
da, 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

15 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813784

TRANSPORTES DO SAMPAIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1344/910306; identificação de pessoa colectiva n.º 502524707;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 7/000308.

Certifico que por escritura de 2 de Março de 2000, do 2.º Cartório
Notarial da Figueira da Foz, foi alterado o artigo 5.º, do contrato da
sociedade em epígrafe, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
fica a cargo de todos os sócios e ainda da terceira outorgante Maria
Zelinda de Oliveira Cardoso, que já são gerentes, com ou sem remu-
neração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as
assinaturas de dois gerentes, sendo uma delas, sempre, a da gerente
Maria Zelinda de Oliveira Cardoso.

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

15 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813776

FORMAS DE ARTE � ATELIER DE ARQUITECTURA
E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2146/980311; identificação de pessoa colectiva n.º 504109723;
data da apresentação: 000306.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

13 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813750

QUINTA D�ANTA � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2068/970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503927694;
data da apresentação: 000303.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

10 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813741

CAFÉ RESTAURANTE A MOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1086/870712; identificação de pessoa colectiva n.º 502007362;
data da apresentação: 000303.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

10 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813733

E. O. ATELIER DE MODA, UNIPESSOAL, L.DA

(anteriormente E. O. ATELIER DE MODA, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1955/960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503650293;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 13/000320.

Certifico que por escritura de 14 de Março de 2000, do Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra, Maria
Otília Cabete Simões, renunciou à gerência da sociedade em epígrafe,
foi aumentado o capital da sociedade com mais 602 410$, em dinhei-
ro, subscrito pela sócia Eugénia Maria Simões de Oliveira e a sociedade
foi transformada em sociedade unipessoal, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma E. O, Atelier de Moda, Unipessoal, L.da,
e tem a sua sede na Praceta Dr. Ernesto Tomé, 1, loja 3,, freguesia
de São Julião de Figueira da Foz, concelho da Figueira da Foz.

§ único. A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na confecção e comercialização de
artigos de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$), representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente a ela sócia Eugénia Maria Simões de Oliveira.

ARTIGO 4.º

A sócia poderá decidir efectuar prestações suplementares até ao
montante global correspondente ao décuplo do capital social.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ficará a cargo dela sócia, desde já nomeada
gerente ou de pessoas estranhas à sociedade que venham a ser por ela
designadas.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e 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 sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas e desde que em sociedades de responsabilidade limitada não
fique na situação de único sócio dessa sociedade.

ARTIGO 7.º

Fica a sócia autorizada a celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

27 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813911

PLANEST � SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1896/951206; identificação de pessoa colectiva n.º 502183284;
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averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14 e inscrição n.º 15; números e
data das apresentações: 9 e 10/000229.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções dos membros do conselho de
administração, Carlos Ricardo dos Santos Ferreira Moita e José Ma-
nuel da Silva Couto, por renúncia, em 29 de Novembro de 1999 e
António José Oliveira Santos, por renúncia, em 30 de Novembro de
1999 e de designação dos membros do conselho de administração, para
o triénio de 1998/2000. Presidente: Manuel Simões Gameiro Sisudo;
Maria Cristina Lopes Santos Silva Gameiro Sisudo e Maria Olívia
Pereira Simões Gameiro, por deliberação de 19 de Janeiro de 2000.

6 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813687

TRANSPORTES A. V. E V., L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2434/000301; identificação de pessoa colectiva n.º 504572016;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000301.

Certifico que por escritura de 3 de Dezembro de 1999, do 2.º Car-
tório Notarial de Coimbra, entre Vítor Manuel de Almeida Curado;
António Fernando de Almeida Curado e Vítor Manuel Ramos de Oli-
veira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a reger-se
pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes A. V. e V., L.da, e vai
ter a sua sede na Rua do Mato, 60, na cidade da Figueira da Foz.

2 � A gerência da sociedade poderá transferir a sua sede para qual-
quer outro local dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como criar sucursais, filiais ou outras formas de representação
onde e quando quiser.

2.º

A sociedade tem por objecto os transportes públicos rodoviários
de mercadorias por conta de outrem.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
10 024 100$, equivalente a 50 000 euros e corresponde à soma de
três quotas, duas no valor de 3 341 367$ equivalentes cada uma a
16 667 euros e pertencentes uma a cada um dos sócios, Vítor Manuel
de Almeida Curado e António Fernando de Almeida Curado, e outra
no valor de 3 341 366$ equivalente a 16 666 euros, pertencente ao
sócio Vítor Manuel Ramos de Oliveira.

4.º

1 � A sociedade será administrada e representada por todos os
sócios que desde já ficam nomeados gerentes os quais poderão não ser
remunerados se tal for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois dos gerentes, sendo sem-
pre obrigatória a do gerente Vítor Manuel de Almeida Curado.

5.º

É expressamente proibidos aos gerentes obrigar a sociedade em actos
e contratos estranhos aos negócios da mesma, nomeadamente em
fianças, abonações, letras de favor ou quaisquer outros actos seme-
lhantes.

6.º

A cessão de quotas a estranhos depende sempre do consentimento
da sociedade à qual é reservado o direito de preferência em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo.

7.º

Pode qualquer sócio fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, gratuitos ou onerosos conforme for deliberado em assem-
bleia geral, podendo também vir a ser exigidas aos sócios prestações
suplementares de capital na proporção das suas quotas e até ao mon-
tante de 20 000 000$ mediante deliberação tomada por unanimidade
de votos

8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas, dirigidas aos sócios,
com a antecedência mínima de 10 dias.

9.º

A sociedade por deliberação favorável de três quartos do capital
social, poderá participar no capital de outras sociedades mesmo com
objecto diferente do seu.

10.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos e por
ela assumidas as obrigações decorrentes de negócios jurídicos celebra-
dos em nome dela pela gerência a partir desta data e antes da obten-
ção do seu registo definitivo.

Disseram ainda os outorgantes que autorizam desde já a gerência a
proceder ao levantamento do capital depositado com vista a fazer
face às despesas com a constituição e registo da mesma, bem como
com a aquisição de bens e serviços par ao início da sua actividade,
tudo se quantificando em 10 000 000$.

8 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813695

M. NASCIMENTO & CRUZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2440/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504734628;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/000310.

Certifico que por escritura de 14 de Fevereiro de 2000, do Cartó-
rio Notarial do Centro de Formalidades das Empresas de Coimbra,
entre Manuel da Silva Nascimento e Aldina Maria da Cruz Margato
Nascimento, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual ficou a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. Nascimento & Cruz, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua dos Brejos, sem número,
lugar de Ervedal, freguesia de Quiaios, concelho da Figueira da Foz.

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 o ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transportes rodo-
viários de mercadorias, a nível nacional e internacional, por conta de
outrém, aluguer de máquinas agrícolas e industriais, construção civil e
venda de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes:

Uma de 35 000 euros, pertencente ao sócio Manuel da Silva Nas-
cimento; e

Uma de 15 000 euros, pertencente à sócia Aldina Maria da Cruz
Margato Nascimento.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados geren-
tes, ambos os sócios e a não sócia Eugénia da Cruz Nascimento, sol-
teira, maior, residente na Rua dos Brejos, sem número, dito lugar de
Ervedal.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obri-
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gatória a assinatura da gerente Eugénia da Cruz Nascimento, a que
tem capacidade profissional.

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

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.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes quando permitida por lei.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

17 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813814

MEDIREAL � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2439/000310; identificação de pessoa colectiva n.º 504713299;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/000310.

Certifico que por escritura de 17 de Fevereiro de 2000, do Cartó-
rio Notarial de Montemor-o-Velho, entre Glória Maria da Mota
Marques Chuva e António Marques Chuva, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual ficou a reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEDIREAL � Sociedade de Mediação
Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua Rogério Reynaud, 20, loja
1, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes, podendo abrir sucursais, agências, delegações ou outras
formas de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a actividade de promoção imobi-
liária, mediação imobiliária e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4000 euros perten-
cente à sócia Glória Maria da Mota Marques Chuva e outra de
1000 euros, pertencentes ao sócio António Marques Chuva.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao valor do capital social, a realizar por eles na proporção das
suas quotas.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já designados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente em todos
os seus actos e contratos

ARTIGO 6.º

Consideram-se incluídos nos poderes de gerência a compra, venda
ou troca de veículos automóveis, bem como quaisquer outros bens

móveis e imóveis, promover os respectivos registos e tomar de ar-
rendamento quaisquer locais para a sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas, no todo ou em parte, é livre entre os sócios,
seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos depende do
consentimento da sociedade, que em primeiro lugar e em segundo os
sócios não cedentes terão sempre o direito de preferência.

17 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813806

J. RIBEIRO � ADMINISTRAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 1097/880915; identificação de pessoa colectiva n.º 502079266;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 13 e 14/000309.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram efectua-
dos os registos de cessação de funções do gerente, Luciano Ricardo
Estrela da Silva, por renúncia, em 31 de Agosto de 1999 e de desig-
nação do gerente, Luís Filipe Carvalho da Silva, por deliberação de
31 de Dezembro de 1999.

16 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813792

CAIXEIRO & ROCHA � SERRALHARIA
MECÂNICA E CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 480/771007; identificação de pessoa colectiva n.º 500700028;
data da apresentação: 000303.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

10 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Lúcia Brito.
11813725

GÓIS

GOISMÓVEL � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Sede: Vila, freguesia e concelho de Góis

Conservatória do Registo Comercial de Góis. Matrícula n.º 426/
000229; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000329.

Certifico que entre Graciano Barata de Almeida e mulher, Alda
Martins Bandeira Almeida, Carlos Alberto Martins Bandeira e mu-
lher Teresa da Cunha Rodrigues Bandeira; José António Amorim
Gomes e mulher Gracinda Maria da Costa Marques, todos casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe a
qual se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOISMÓVEL � Comércio de
Móveis, L.da, e tem a sua sede na vila, freguesia e concelho de Góis.

§ único. Por simples deliberação a gerência da sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou conce-
lhos limítrofes bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de móveis e a
compra e venda de artigos decorativos para o lar.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 7500 euros (equivalente a 1 503 615$) e corresponde à soma de
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seis quotas iguais de 1250 euros, cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios, Graciano Barata de Almeida, Alda Martins Bandeira Al-
meida; Carlos Alberto Martins Bandeira; Teresa da Cunha Rodrigues
Bandeira; José António Amorim Gomes e Gracinda Maria da Costa
Marques.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo
dos sócios, Graciano Barata de Almeida, Carlos Alberto Martins Ban-
deira e José António Amorim Gomes, desde já nomeados gerentes,
sendo necessário e suficiente a assinatura de dois deles para obrigar a
sociedade.

2 � Compreendem-se nos poderes da gerência os de confessar,
desistir ou transigir em quaisquer pleitos, os de comprar e vender
viaturas automóveis, os de dar ou tomar locais de arrendamento e os
de alienar ou onerar bens imóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre os sócios é livremente
permitida, mas a favor de estranhos depende de prévio consentimen-
to da sociedade, à qual se reserva, em primeiro lugar, e aos sócios não
cedentes, em segundo, o direito de preferência na aquisição.

Disposição final e transitória

A gerência da sociedade fica desde já autorizada a proceder ao le-
vantamento do capital depositado, para pagamento das despesas cor-
rentes da sociedade ao abrigo da alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º do
Código das Sociedades Comerciais, estabelecendo-se ainda, que ficam
por conta da sociedade as despesas inerentes à sua constituição e
oficialização.

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � O Segundo-Ajudante, Vítor Mendes Afonso.
10360360

MIRANDA DO CORVO

ANTÓNIO S. FERREIRA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 334/000313; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000315.

Certifico que o sócio António Manuel dos Santos Ferreira, consti-
tuiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António S. Ferreira, Unipessoal, L.da, e
tem a sua sede no Largo da Eira, sem número, lugar de Vale Col-
meias, freguesia de Semide, concelho de Miranda do Corvo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços na área
de carpintaria, comércio a retalho e por grosso de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente a ele sócios António Manuel dos Santos
Ferreira.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, ficará a cargo dele sócio António Manuel dos Santos Fer-
reira, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à sociedade
que venham a ser por ele designadas.

§ único. 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 sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares 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 jurídi-
cos que sirvam à prossecução do objecto social.

Conferida, está conforme.

21 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Correia.
08337586

IPS � INFORMÁTICA, PUBLICIDADE E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 191/940324; identificação de pessoa colectiva n.º 503167584;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 7/000313.

Certifico que por escritura de 28 de Fevereiro de 2000, lavrada de
fls. 10, Livro n.º 77-A, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Coimbra, foi aumentado o capital social, ele-
vado à cifra de 700 000$, tendo em consequência sido alterados os
artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma IPS � Informática, Publicidade e
Serviços, L.da, e tem a sua sede na Rua Dr. Mota Pinto, 34, loja 3,
vila, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto a prestação de serviços, compra e
venda de produtos informáticos e publicidade.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
bens constantes da escrita social, é de 22 500 euros (equivalente a
4 510 845$) e corresponde à soma de duas quotas iguais dos valores
nominais de 11 250 euros, cada, pertencentes uma a um dos sócios,
Rodrigo dos Santos Dias e Lourenço Miguel Ventura Carvalho.

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

5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objectivo diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

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

Disseram ainda os segundos outorgantes que a parte subscrita no
presente aumento por ele varão resulta de aplicação de dinheiro, bem
próprio dele.

Conferida, está conforme o original.

22 de Março de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Cor-
reia. 08337594

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
MARCELINO & GOMES FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 336/000328; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000328.
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Certifico que entre os sócios Orlando Gomes Fernandes e Arlindo
Figueira Marcelino, ambos casados, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Marce-
lino & Gomes Fernandes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Mota Pinto, Edifício
Casalda, 327, rés-do-chão, loja 4, vila, freguesia e concelho de Mi-
randa do Corvo.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, compra e venda
de bens imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim e troca de
bens imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas quotas
iguais dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencentes uma a
cada um dos sócios, Orlando Gomes Fernandes e Arlindo Figueira
Marcelino.

ARTIGO 4.º

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

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

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.

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 7.º

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

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

Conferida, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 08337667

CLÍNICA MÉDICA DR. ASSUNÇÃO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 335; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000323.

Certifico que entre os sócios Sérgio Simões Martins e Mário da
Assunção Dias, ambas casados, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Clínica Médica Dr. Assunção
Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Filarmónica, sem nú-
mero, vila, freguesia e concelho de Miranda do Corvo.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá des-
locar a sede social ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho 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 exploração de clínica médica.

ARTIGO 3.º

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

Uma de 3750 euros, pertencente ao sócio Mário da Assunção Dias; e
Uma de 1250 euros, pertencente ao sócio Sérgio Simões Martins.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora do casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente ao décuplo do capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos sócios que representem a to-
talidade do capital social, reembolsáveis quando julgadas dispensáveis,
sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia geral, que
delibere o reembolso.

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

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se por falecimento, invalidez de qualquer um
dos sócios ou por comum acordo.

Conferida, está conforme.

29 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria do Céu
Marques Moreira. 08337659

AGÊNCIA FUNERÁRIA SEMIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 132; identificação de pessoa colectiva n.º 502504978.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos da prestação de contas referentes ao ano de 1999.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Correia.
08337691
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COOPERATIVA AGRÍCOLA DE MIRANDA DO CORVO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 44/501108; identificação de pessoa colectiva n.º 501194703;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 2 e 3/000324.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos os
registos seguintes:

Cessação das funções de tesoureiro de Arlindo Fernandes, em 10 de
Janeiro de 2000.

Nomeação de Manuel Francisco Bento, casado, em 10 de Janeiro
2000, para tesoureiro.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Correia.
08337675

CONSTRUÇÕES ARLINDO RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Miranda do Corvo. Matrícula
n.º 324/991209; inscrição n.º 2; data da apresentação: 000329.

Certifico que por escritura outorgada em 28 de Março de 2000,
exarada a fls. 134, Livro n.º 811-D, do Cartório Notarial de Miranda
do Corvo, foi aumentado o capital social da sociedade em epígrafe,
de 3 007 230$ para 10 024 230$, tendo sido alterado o artigo 3.º do
pacto social, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 euros, cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios, Arlindo Simões Rodrigues e Maria
do Carmo dos Santos Simões.

Mais certifico que o texto actualizado ficou depositado na pasta
respectiva.

Conferida, está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Luísa Marques Correia.
08337683

ÉVORA
ÉVORA

RODIGÁ � REDES ELÉCTRICAS � SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Zona Industrial de Almeirim, lote 30, 7000 Évora

Capital social: 40 096 400$

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 1102/
880504; identificação de pessoa colectiva n.º 501978585; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 17/000104.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado o
capital de 25 000 000$ para 40 096 400$, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação ao artigo 3.º do pacto, que passou
a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
40 096 400$ e corresponde a uma única quota, de igual valor, per-
tencente ao sócio.

Ficou depositado na pasta respectiva o texto completo na sua
redacção actualizada.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03004821

MORA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DE SÃO ROMANITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mora. Matrícula n.º 76/911209;
identificação de pessoa colectiva n.º 502668423; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 1 e 2/
000324.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe, que:
a) João Alfredo Barreto Mexia de Almeida, renunciou à gerência,

em 31 de Dezembro de 1999;
b) António Leonardo Alves Vieira Mexia de Almeida, foi nomeado

gerente em 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Etelvina Maria Te-
les Barbeiro Mendes. 01528793

MOURÃO

PORTUCEL RECICLA � INDÚSTRIA
DE PAPEL RECICLADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Mourão. Matrícula n.º 28;
identificação de pessoa colectiva n.º 503027073; inscrição n.º 11;
número e data da apresentação: 1/000404.

Certifico que em relação à sociedade acima referida, foi efectuado
no dia 4 de Abril de 2000 o seguinte registo:

Apresentação: 1/000404.
Nomeação dos membros dos órgãos sociais:
Conselho de administração: Presidente: José Miguel Isidro Rincón,

Camino Viejo, 84, Intergolf, 10; Urbanización La Moralejo,
Alcobendas, Madrid, Espanha. Vogais: Fernando Padrón Estarriol,
Avenida Gerifalte, 15, Urbanización Molino de la Hoz, Las Rozas,
Madrid, Espanha; Fernando Isidro Rincón, Camino Viejo, 84,
Intergolf, 10, Urbanización La Moralejo, Alcobendas, Madrid,
Espanha; Manuel Guilherme Oliveira da Costa, Rua Dr. Fernando
Aroso, 982-4.º esquerdo, Leça da Palmeira, Matosinhos e Maria Isolete
Silva Torres Matos, Lugar do Barreiro, Abade do Neiva, Barcelos.

Órgão de fiscalização: Fiscal único: Magalhães, Neves e Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede nas Amo-
reiras Torre 1, 7.º, Lisboa.

Fiscal suplente: António Dias e Associados � Sociedade de Reviso-
res Oficiais de Contas, com sede na Amoreiras, Torre 1, 7.º Lisboa.

Prazo: triénio 2000/2002.
Data: 20 de Março de 2000.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
01516337

REDONDO

SOCIEDADE AGRÍCOLA DO MONTE DA CANDEEIRINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Redondo. Matrícula n.º 180/
000330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000330.

Certifico que entre Rafael Maria de Sousa Morais Cardoso e mu-
lher, Maria Leonor Carneiro Amoroso Lopes Morais Cardoso, casa-
dos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola do Monte da
Candeeirinha, L.da, e tem a sua sede no Monte da Candeeirinha, Her-
dade da Candeeira, na freguesia e concelho de Redondo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá,
transferir a sua sede social para qualquer lugar dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, bem como abrir filiais, sucursais ou
outras formas de representação, dentro do território nacional ou no
estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto a exploração agro-pecuária, turismo
rural e turismo de habitação.
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3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, correspondente a 24 939 euros e 894 cêntimos, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2 500 000$, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

4.º

Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capital
até ao quíntuplo do capital social, na proporção das respectivas par-
ticipações sociais.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
ou fora dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Os gerentes são dispensados de prestar caução e serão remu-
nerados ou não conforme for deliberado em assembleia geral; e

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes.

6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estra-
nhos precisa sempre do consentimento da sociedade.

7.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade nos termos e
condições que forem fixados em assembleia geral.

Disposição transitória

Nos termos do artigo 202.º, n.º 4, b), do Código das Sociedades
Comerciais, depois de efectuada a escritura, o valor das entradas cor-
respondentes ao capital social poderá ser levantado pelos gerentes
para ocorrer a despesas de constituição da sociedade e de aquisição de
equipamento necessário à prossecução do objecto social da mesma.

Está conforme o original.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante em substituição,
(Assinatura ilegível.) 08892270

FARO
ALBUFEIRA

CONSTRUÇÕES S. C. ANTÓNIO ALMEIDA E SILVA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2135/
000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504867660; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 31/000317.

Certifico que por escritura lavrada em 29 de Fevereiro de 2000, a
fls. 92, do Livro n.º 13-A no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções S. C. António Al-
meida e Silva, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Vivenda Guerreiro, rés-do-chão,
na aldeia e freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção e reparação de edifícios.
Construção de prédios para venda e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia
única ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquela
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485309

LANDEXPERT � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2133/
000313; identificação de pessoa colectiva n.º 504935712; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 26/000313.

Certifico que por escritura lavrada em 13 de Março de 2000, a
fls. 91, do Livro n.º 14-A no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede no Centro Comercial Toiro Pre-
to, loja 1, fracção AH, Areias de São João, freguesia e concelho de
Albufeira.

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 mediação imobiliária, gestão e
administração de imóveis e condomínios, bem como serviços conexos.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5001 euros (correspondentes a
1 002 610$), integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de três quotas iguais, uma de cada sócio.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Carla Maria
Rodrigues Limbert, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485287

PRÓ-M. P. P. � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2134/
000316; identificação de pessoa colectiva n.º 504897446; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000316.

Certifico que por escritura lavrada em 6 de Março de 2000, a fls. 23,
do Livro n.º 14-A no Cartório Notarial do Centro de Formalidades
das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PRÓ-M. P. P. � Mediação
Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Labisa, 2.ª Fase, frac-
ção E, na aldeia e freguesia de Ferreiras, concelho de Albufeira.

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 re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 6000 euros (equivalente a 1 202 892$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de seis quotas iguais de 1000 euros, cada, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Maria Manuela
Agostinho Calarrão Diniz Coelho e Emanuel da Conceição Ferreira
de Carvalho.

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.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485295

AGRILANCA � CASA AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1169/
920331; inscrição n.º 9; números e data das apresentações: 15 e 16/
000303.

Certifico que por escritura lavrada em 14 de Dezembro de 1999, a
fls. 33 do Livro n.º 7-A, foram alterados os artigos 1.º, n.º 1, 2.º e
4.º, da sociedade em epígrafe, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de AGRILANCA � Casa
Agrícola, L.da, tem a sua sede na Quinta Blanca, Álamos, freguesia da
Guia, concelho de Albufeira, e durará por tempo indeterminado.

2 � (Mantém-se.)
ARTIGO 2.º

A sociedade tem como objecto a agricultura, pecuária e exploração
de actividades turísticas e hoteleiras.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 000 000 de euros, e está dividido em duas quotas, uma no valor
nominal de 700 000 euros, pertencente ao sócio Eduardo Manuel da
Lança e outra, no valor nominal de 300 000 euros, pertencente à
sócia Ana Rita Correia Caniné da Lança.

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

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485333

DONCIC � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2138/
000320; identificação de pessoa colectiva n.º 504799673; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/000320.

Certifico que por escritura lavrada em 23 de Dezembro de 1999, a
fls. 16, do Livro n.º 8-A, no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DONCIC � Importação e Ex-
portação, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Vasco da Gama, 2/3, letra
B, em Areias de São João, freguesia e concelho de Albufeira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação e exportação, venda
por grosso e a retalho de artigos de beleza e cosmética, artigos de
mobiliário e decoração, roupa e artesanato.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, (equivalente a 1 002 410$), representado por uma
quota de igual valor nominal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
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mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485384

ROCHA & GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2137/
000317; identificação de pessoa colectiva n.º 504868250; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 38/000317.

Certifico que por escritura lavrada em 28 de Fevereiro de 2000, a
fls. 80, do Livro n.º 13-A, no Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Loulé, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Rocha & Godinho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede Bartolomeu Dias, lote 8, loja D,
2.ª fase, Cerro da Alagoa, na cidade, freguesia e concelho de Albufeira.

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 exploração de restaurantes e
bares.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 8235 euros (equivalente a 1 650 969$20),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à soma
de três quotas: uma, no valor nominal de 3294 euros, pertencente ao
sócio José Lourenço Godinho, outra, no valor nominal de 2882 euros,
pertencente ao sócio José Manuel Oliveira da Silva e outra, no valor
nominal de 2059 euros, pertencente ao sócio António Manuel Ama-
ral Rocha.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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 todos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485325

SUMMER TOURS � VIAGENS E TURISMO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 2139/
000320; identificação de pessoa colectiva n.º 503581569; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 15/000320.

Certifico que por escritura lavrada em 23 de Fevereiro de 2000, a
fls. 31, do Livro n.º 13-A, no Centro de Formalidades de Empresas
de Loulé, a sociedade alterou totalmente o seu contrato, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Summer Tours � Viagens e Tu-
rismo, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Galé, Edifício
Sesmarias, lote 9, loja G, Galé, freguesia da Guia, concelho de Albu-
feira.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização e venda de viagens
turísticas. Reserva de serviços em empreendimentos turísticos, em casas
com empreendimentos de turismo no espaço rural, e nos estabeleci-
mentos ou projectos declarados de interesse para o turismo. Bilhetei-
ra e reserva de lugares em qualquer meio de transporte, representação
de outras agências de viagens e turismo, nacionais ou estrangeiras, ou
de operadores turísticos estrangeiros, bem como a intermediação da
venda dos respectivos produtos. Recepção, transferências e assistên-
cias a turistas. Transportes em carrinhas de turismo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 400 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente à sócia única, Nélida Maria Cabrita Dias.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à sócia única
ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquela decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um ge-
rente.

3 � Fica desde já nomeado gerente a sócia única.

ARTIGO 5.º

A sócia única fica autorizada a celebrar negócios jurídicos com a so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

22 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Santos. 10485392
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TAVIRA

TAVIVIAS � EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 608/
940630; identificação de pessoa colectiva n.º 503241040; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/000327.

Certifico que foi nomeado gerente Sabino Cláudio Faustino, por
deliberação de 7 de Janeiro de 2000, na sociedade referida.

5 de Abril de 2000. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 10111484

CERÂMICA A. E. L. � FABRICAÇÃO DE LADRILHOS
E TELHAS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 688/
960823; identificação de pessoa colectiva n.º 503706868; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000328.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o pacto social no
artigo 10.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 10.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capi-
tal, até um valor equivalente a cinco vezes o capital social.

Qualquer sócio poderá fazer os suprimentos de que a sociedade
carecer, nas condições que forem acordadas em assembleia geral.

Depositado o texto actualizado do contrato.

5 de Abril de 2000. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 10111506

CONSTRUÇÕES SILVESTRE & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tavira. Matrícula n.º 369/
900301; identificação de pessoa colectiva n.º 502330139; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/000323.

Certifico que a sociedade em epígrafe, alterou o pacto social no
artigo 3.º, o qual passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 25 000 euros, per-
tencente ao sócio Isaltino Gregório Gago Silvestre e outra de idênti-
co valor pertencente ao sócio Fernando Teófilo Gago Silvestre.

Depositado o texto actualizado do contrato.

5 de Abril de 2000. � O Conservador, José Valeriano Tolentino
Gama. 10111476

GUARDA
FIGUEIRA DE CASTELO RODRIGO

GRANITOS PLEVEN-GICQUEL PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 84; identificação de pessoa colectiva n.º 502322888;
inscrição n.º 13; número e data da apresentação: 1/000331.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Nomeação dos órgãos sociais para o triénio: 1999 a 2001 � Con-
selho de administração: Presidente: Michel Minor, solteiro;
Vogais: Yvon Hulaud, casado, e Guy Morlais, casado; Conselho
fiscal: Guy Mortais, casado; António Francisco Escarameia Mariquito,
Revisor Oficial de Contas; e Maria Jesus R. Dias, casada; Suplente: José

Martins Correia, Revisor Oficial de Contas. Data da deliberação: 19 de
Julho de 1999.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 01518895

AGROCARDO � SOCIEDADE DE APROVEITAMENTOS
AGROPECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Figueira de Castelo Rodrigo.
Matrícula n.º 47; identificação de pessoa colectiva
n.º 500858870; inscrição n.º 11 ao averbamento n.º 1 e averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 12; números e data das apre-
sentações: 10 a 13/000329.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efectuados
os seguintes actos de registo:

a) Nomeação dos órgãos sociais para o quadriénio: 1999 a 2002,
Conselho de administração: Presidente: Miguel Jorge Ferreira de Melo
Azevedo, casado; Vogais: Nuno D�Orey Cancela de Abreu, casado; e
José Manuel de Almeida Archer, casado; Fiscal único: Freire, Lourei-
ro & Associados � Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, repre-
sentada por Carlos Manuel Pereira Freire; Suplente: António Dias e
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por António Marques Dias, Revisor Oficial de Contas; Data da
deliberação: 3 de Dezembro de 1999;

b) Cessação de funções do administrador Miguel Jorge Ferreira de
Melo Azevedo. Data: 15 de Dezembro de 1999, por renúncia;

c) Cessação de funções do administrador José Manuel de Almeida
Archer. Data: 15 de Dezembro de 1999, por renúncia;

d) Nomeação de administradores: Presidente: José Baptista Barre-
to Domingos, casado; Vogal: Maria Luísa Couto Jorge Lima, solteira.
Prazo: Termo do mandato do actual conselho de administração. Data
da deliberação: 18 de Janeiro de 2000.

Conferida, está conforme.

3 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Carlos Rosa
Baltazar Guerra. 01518887

LEIRIA
FIGUEIRÓ DOS VINHOS

CITREZE � TRANSFORMAÇÃO E COMÉRCIO
DE CARNES MATREZE, L.DA

Sede: Parque Industrial, lote 11, Carameleiro,
Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 379/940429; identificação de pessoa colectiva
n.º 503178870; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 4/
000310.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, tendo
os artigos alterados, ficado com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado é de 300 000 euros, e
corresponde à soma de três quotas, uma no valor de 112 500 euros
(correspondente a 22 554 225$), outra no valor de 37 500 euros (cor-
respondente a 7 518 075$), cada uma delas pertencente em comum
e partes iguais aos sócios Manuel Alberto das Neves, Abílio Lopes
Branco e João Manuel Quevedo Lourenço dos Santos, e uma outra
no valor de 150 000 euros (correspondente a 30 072 300$), perten-
cente à sócia Matadouro Regional do Zêzere, S. A.

Que ainda em conformidade com o deliberado em assembleia geral,
altera o contrato de sociedade com a adição de um artigo, com a
seguinte redacção:

ARTIGO 7.º

Os sócios podem deliberar em assembleia geral, que lhes sejam
exigidas prestações suplementares de capital, até ao máximo de 10 ve-
zes o seu montante, na proporção das suas quotas.
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O texto completo do contrato alterado, na redacção actualizada,
ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � O Conservador, António Agostinho Fernan-
des de Sá. 08329540

CONFECÇÕES VESTICENTRO, L.DA

Sede: Fato, Aguda, Figueiró dos Vinhos

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Matrí-
cula n.º 462/000316; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 5/000316.

Certifico que Sílvio Godinho da Silva e Alda Maria Conceição
Mendes, constituíram uma sociedade comercial por quotas, que se
regerá pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Confecções Vesticentro, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Fato, freguesia de Aguda, concelho de Figueiró
dos Vinhos.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio por grosso e a retalho de
confecções de vestuário.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 euros, (equivalente a 3 007 230$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 7500 euros, cada, perten-
centes uma a cada um dos sócios, Sílvio Godinho da Silva e Alda Maria
da Conceição Mendes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser designados
em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes ambos os
sócios.

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

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento da so-
ciedade à qual em primeiro lugar e aos sócios não cedentes e quando
permitida por lei, em segundo lugar, é conferido o direito de prefe-
rência.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída

em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá iniciar imediatamente a sua actividade, ficando
desde já os gerentes, autorizados designadamente a adquirir quaisquer
equipamentos, veículos automóveis e outros bens móveis, incluindo
por contratos leasing, e tomar de arrendamento 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 emer-
gentes da sua actividade, bem como para a liquidação de despesas com
a sua constituição e registo, despesas estas que a sociedade assume
logo que definitivamente matriculada.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � O Conservador, António Agostinho Fernan-
des de Sá. 08329516

MARINHA GRANDE

DUARTE FETEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 18; identificação de pessoa colectiva n.º 500088802; inscrição
n.º 19; número e data da apresentação: 1/000306.

Certifico que Júlio Feteira Duarte foi designado delegado de admi-
nistração em 1 de Abril de 1997.

Conferido, está conforme.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08871248

SANTOS BAROSA � VIDROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 19; identificação de pessoa colectiva n.º 500241104; inscrição
n.º 16; número e data da apresentação: 2/000322.

Certifico que foi feito o registo de designação dos membros do
conselho geral, tendo sido designados: Presidente: Maria Isabel Barosa
Franco; Augusto Martins Ferreira do Amaral, Silvestre Alves Franco,
Carlos Sousa Faro e Clara, Maria Luísa Barosa Faro e Clara, Maria
Margarida Barosa Saragga e Saúl Barosa Saragga. Data: 31 de Março
de 1998.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870683

SEDLOM � SOCIEDADE DE MOLDES DE PRECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 333; identificação de pessoa colectiva n.º 500738238; averbamento
n.º 4 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000321.

Certifico que foi deslocada a sede para a Estrada da Nazaré, 138,
Amieirinha, Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870632

PLIMAT � PLÁSTICOS INDUSTRIAIS MATOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 343; identificação de pessoa colectiva n.º 500777446; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 3/000321.

Certifico que foi feito o registo de designação dos membros do
conselho de administração para o quadriénio 1998/2002, tendo sido
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designados: Joaquim Domingues Matos; Eduardo Jorge Agostinho
Marques Franco; Arnaldo Pedro Rodrigues Matos e Luís Miguel Do-
mingues Pedro Matos. Data: 10 de Dezembro de 1998.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870810

CONSTRUÇÕES FRÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1882; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000320.

Certifico que entre Ricardo José Fróis, menor, Rua do Pinhal, Juncal,
Trutas, Marinha Grande e José Júlio da Silva Froes ou José Júlio da
Silva Fróis, casado com Cecília Ferreira Mendes na comunhão geral,
Rua do Pinhal, 8, Juncal, Trutas, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Construções Fróis, L.da,
tem a sua sede na Rua do Pinhal, Juncal, Trutas, freguesia e concelho
de Marinha Grande, e durará por tempo indeterminado.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser trans-
ferida, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como serem criadas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em construção civil e obras públicas,
compra e venda de imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim.

§ único. A sociedade poderá adquirir participações sociais em so-
ciedades, ainda que, de responsabilidade ilimitada, e ou com objecto
diferente do seu, mesmo que sujeitas a legislação especial e a agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem o capital social, integralmente realizado em
dinheiro, 6250 euros, representado por duas quotas, uma de valor
nominal de 3750 euros de que é titular o sócio Ricardo José Fróis e
uma de valor nominal de 2500 euros de que é titular o sócio José
Júlio da Silva Froes.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e gerência da sociedade em juízo ou fora dele,
activa e passivamente, com ou sem caução e com ou sem remunera-
ção pertence aos sócios ou não sócios, que forem designados em as-
sembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio José Júlio
da Silva Froes.

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

3 � Os gerentes não poderão obrigar a sociedade, em actos estra-
nhos aos negócios sociais, designadamente fianças, letras de favor,
abonações, cauções, avales e declarações de dívida ou de responsabi-
lidade.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota se a mesma for sujei-
ta a qualquer providência judicial, mesmo cautelar, penhora, arresto,
ou arrolamento, falência ou insolvência do sócio, judicialmente de-
clarada e não suspensa, ou ainda por acordo com o próprio titular.

1 � O valor da amortização, que não resulte de acordo com o ti-
tular, será o do último balanço aprovado, e a amortização considera-se
efectuada com o depósito à ordem de quem de direito na Caixa Geral
de Depósitos, que deverá ser notificado ao sócio.

2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço para posterior-
mente ser cedida.

ARTIGO 6.º

A cessão total ou parcial de quotas a terceiros, depende do consen-
timento da sociedade.

ARTIGO 7.º

Quando a lei não exigir formalidades especiais, serão as assembleias
gerais, convocadas por carta registada, dirigidas a cada um dos sócios,
com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 8.º

Em caso de dissolução, todos os sócios, serão liquidatários, a quem
se confere os poderes constantes do artigo 152.º, do Código das So-
ciedades Comerciais, sendo dispensada a hasta pública, na alienação
de bens imóveis.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870756

SD MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1883; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000320.

Certifico que entre  Sérgio Manuel Paulo Duarte e Rosa Maria Grilo
Domingues, casados na comunhão de adquiridos, Avenida José Gregó-
rio, 126, 3.º esquerdo, Cruzes, Marinha Grande, foi constituída a so-
ciedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma S. D. Moldes, L.da

ARTIGO 2.º

Tem sede e estabelecimento na Rua Terreiro do Penisco, 30, no
lugar do Pilado, freguesia e concelho da Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no fabrico de moldes para plásticos.

ARTIGO 4.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 eu-
ros, dividido em duas quotas de 3000 euros, pertencente uma a cada
sócio.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a todos os sócios que ficam
desde já nomeados gerentes, sendo necessária apenas a assinatura  de
um deles para obrigar validamente a sociedade.

ARTIGO 6.º

São livres entre os sócios as cessões e divisões de quotas.
Porém, no caso de cessão a estranhos, gozam do direito de prefe-

rência, em primeiro lugar a sociedade, e, em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 7.º

1 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante de 100 000 euros.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que ela
carecer, nos termos a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume a responsabilidade pelo pagamento dos encar-
gos e despesas com a constituição e registo, bem como para a aqui-
sição de bens necessários à sua instalação e funcionamento, ficando
desde já os gerentes autorizados a levantar para o efeito as quantias
necessárias da conta aberta em nome da sociedade no Banco Espírito
Santo da Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870640

FABIANA & SOFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1885; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000321.

Certifico que entre Sofia Margarida Mafra Ferreira Rosado, casada
com Paulo Jorge Cerqueira Rosado, na comunhão de adquiridos, Rua
Januário Martins, 16, 1.º esquerdo, Marinha Grande e Fabiana Cris-
tina de Carvalho Gaspar Pereira, casada com Pedro Rui Soares Perei-
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ra, na comunhão de adquiridos, Rua Januário Martins, 22, 2.º direito,
Marinha Grande, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Fabiana & Sofia, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede social na Rua Marquês de Pombal, Lote 3,
Loja 6, na cidade, freguesia e concelho de Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste no comércio a retalho de calçado, malas e
artigos de marroquinaria.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas, uma pertencente à sócia
Sofia Margarida Mafra Ferreira Rosado no valor de 2500 euros e outra
pertencente à sócia Fabiana Cristina de Carvalho Gaspar Pereira no
valor de 2500 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já nomea-
dos gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de ambos os
sócios gerentes.

ARTIGO 6.º

Por decisão maioritária dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 25 000 euros.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, no caso de cessão a estranhos gozam do direito de preferên-
cia, em primeiro lugar a sociedade, e, em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos celebrados com vista à sua constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de constituição e regis-
to, e, bem assim, os relativos à aquisição de bens necessários à sua
instalação e funcionamento, trespasses e contratos de arrendamento,
ficando desde já o gerente autorizado a levantar para o efeito, as
quantias necessárias a sair da conta inicial, aberta em nome da socie-
dade, na entidade bancária Banco Espírito Santo, agência de Marinha
Grande.

Conferido, está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08870659

JARDINARTE � MANUTENÇÃO DE JARDINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1886; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000321.

Certifico que entre João Carlos Ferreira Figueiredo, casado com
Anabela Martins Tomé, na comunhão de adquiridos, Rua Augusto
Costa, 54, Tojeira de Picassinos, Marinha Grande; José Carlos Malta
Ferreira, solteiro, maior, Avenida da Liberdade, 2, São Pedro de Moel,
Marinha Grande e Pedro Jorge Esteves Soares, solteiro, maior, Rua
António Guerra, 11, Marinha Grande, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JARDINARTE � Manutenção de
Jardins, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sede social na Rua Tenente Cabeleira Filipe, 8,
lugar de Vergieiras, freguesia e concelho de Marinha Grande.

ARTIGO 3.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de jardinagem,
comércio de plantas, flores e equipamentos para a manutenção de
jardins.

ARTIGO 4.º

O capital social, totalmente realizado em dinheiro, é de 12 500 eu-
ros, dividido em três quotas, uma pertencente ao sócio José Carlos Malta
Ferreira no valor de 5250 euros, outra pertencente ao sócio João Car-
los Ferreira Figueiredo no valor de 5250 euros e outra pertencente ao
sócio Pedro Jorge Esteves Soares no valor de 2000 euros.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios, desde já nomea-
dos gerentes, obrigando-se a sociedade com a assinatura de dois só-
cios gerentes.

ARTIGO 6.º

Por decisão maioritária dos sócios podem ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao montante de 50 000 euros.

ARTIGO 7.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livremente permitida;
porém, no caso de cessão a estranhos gozam do direito de preferên-
cia, em primeiro lugar a sociedade, e, em segundo lugar os sócios.

ARTIGO 8.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurídi-
cos celebrados com vista à sua constituição e início de actividade,
designadamente os custos inerentes aos actos de constituição e regis-
to, e, bem assim, os relativos à aquisição de bens necessários à sua
instalação e funcionamento, trespasses e contratos de arrendamento,
ficando desde já o gerente autorizado a levantar para o efeito, as
quantias necessárias a sair da conta inicial, aberta em nome da socie-
dade, na entidade bancária Banco Espírito Santo, agência de Embra,
Marinha Grande.

Conferido, está conforme.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 08871264

LISBOA
ARRUDA DOS VINHOS

RICARDO & DOMINGOS � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 459/000306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000306.

Certifico que entre Domingos Manuel Rodrigues Gonçalves, divor-
ciado e Ricardo Manuel Nunes França, solteiro, maior foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ricardo & Domingos � Restau-
rante, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Casais da Granja, sem número,
freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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 indústria hoteleira, nomeada-
mente restauração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 501 205$ cada uma e uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global do décuplo do capital social.
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3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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, os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, Maria Isabel de Oliveira Rebelo.
09873481

EURORUTA � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 448/000201; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000201.

Certifico que entre José Alberto dos Santos Augusto, casado com
Ana Maria da Silva Cipriano Augusto, na comunhão adquiridos e Ana
Maria da Silva Cipriano Augusto, casada com o anterior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EURORUTA � Transportes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Urbanização Cerrado e Fontai-
nhas, lote 48, freguesia e concelho de Arruda dos Vinhos.

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 transportes rodoviários de
mercadorias nacionais e internacionais.

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 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a intervenção do gerente Gil Manuel Alves dos Santos,
possuidor da capacidade profissional.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes, os sócios e o não sócio Gil
Manuel Alves dos Santos, casado, residente na Rua Santana, 4, no
lugar de Carvalha, Arruda dos Vinhos.

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, Maria Isabel de Oliveira Rebelo.
09873660

TRANSPORTES EVARISTO LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 458/000306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000306.

Certifico que entre Evaristo Manuel Mateus Luís, casado com Maria
Madalena Alexandre Lourenço Luís, na comunhão geral e Maria
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Madalena Alexandre Lourenço Luís, casada com o anterior, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Evaristo Luís, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Chã, 6, freguesia de
Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos.

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 transportes rodoviários de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 10 024 100$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais, do
valor nominal de 5 012 050$, cada, uma de cada um dos sócios.

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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a 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 do ge-
rente Evaristo Manuel Mateus Luís, com capacidade profissional.

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

4 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Evaristo Manuel
Mateus Luís.

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, Maria Isabel de Oliveira Rebelo.
09873651

ARRUDAPLÁS � COMÉRCIO DE PLÁSTICOS E PAPEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 457/000303; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000303.

Certifico que entre Luís Filipe da Conceição Feliciano e mulher Ana
Maria de Sá Teixeira, casados na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato

1.º

A sociedade adopta a firma ARRUDAPLÁS � Comércio de Plás-
ticos e Papel, L.da, e vai ter a sua sede na Urbanização Cerrado e
Fontainhas, 22, em Arruda dos Vinhos, freguesia e concelho de Ar-
ruda dos Vinhos.

§ 1.º A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, sem necessidade de
consentimento de qualquer órgão social.

§ 2.º Fica também já autorizada a criação de sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, sem necessidade prévia
de deliberação dos sócios.

2.º

O objecto da sociedade consiste na comercialização, importação e
exportação de plásticos e papel.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000 eu-
ros, representado pela soma de duas quotas iguais, no valor nominal
de 2500 euros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A cessão de quotas pelos sócios aos respectivos ascendentes e a
estranhos carece do consentimento da sociedade.

5.º

Em caso de falecimento de algum dos sócios, os seus herdeiros
nomearão um de entre si que a todos represente na sociedade enquan-
to a quota se mantiver indivisa, mas, não querendo continuar na mesma,
podem requerer a amortização da respectiva quota.

6.º

A gerência social incumbe a ambos os sócios, que desde já são
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado na mesma. Porém, para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos, é suficiente a assinatura de um dos sócios gerentes.

7.º

Os lucros líquidos, depois de retirada a percentagem para reserva
legal, serão destinados a reservas livres, salvo deliberação dos sócios
sobre outra forma de distribuição.

8.º

As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas dirigi-
das aos sócios com a antecedência de 15 dias.

Mais declararam os outorgantes que a gerência fica desde já autori-
zada a fazer levantamentos do capital social depositado para pagamen-
to das despesas inerentes à constituição e instalação da sociedade, bem
como bens de investimento necessários ao início da sua actividade.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, Maria Isabel de Oliveira Rebelo.
09873503

CANTINHO D�ARRUDA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Arruda dos Vinhos. Matrícula
n.º 460/000306; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000306.

Certifico que entre Domingos Manuel Rodrigues Gonçalves, divor-
ciado e Ruben Manuel Simões Gonçalves, menor, foi constituída a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Cantinho D�Arruda � Restaurante, L.da
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2 � A sociedade tem a sua sede Rua 1.º de Maio, 11, lugar de
A-do-Baço, freguesia de Arranhó, concelho de Arruda dos Vinhos.

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 indústria hoteleira, nomeada-
mente restauração.

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 4500 euros, titulada pelo sócio Domingos Manuel
Rodrigues Gonçalves e outra do valor nominal de 500 euros, titulada
pelo sócio Ruben Manuel Simões Gonçalves.

2 � Aos sócios maiores poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global do décuplo do capital social.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e con-
tratos, 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 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Domingos Manuel
Rodrigues Gonçalves.

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

A Conservadora Interina, Maria Isabel de Oliveira Rebelo.
09873600

LISBOA � 1.A SECÇÃO

BERNARDO � EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5091; identificação de pessoa colectiva n.º 503371300;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10588035

BANEXI PORTUGAL � SERVIÇOS FINANCEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2811; identificação de pessoa colectiva n.º 502691620.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721670

BAZAR CENTRAL DO ORIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8866; identificação de pessoa colectiva n.º 501942939;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08738580

BARATA & SILVESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 098; identificação de pessoa colectiva n.º 501727051;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08738572

A COUTADA � ARTIGOS DE CAÇA E PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 339; identificação de pessoa colectiva n.º 500001294;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721580

BARBOSA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 289; identificação de pessoa colectiva n.º 500590800;
data: 990720.
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Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721572

BEM-HAJA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 814; identificação de pessoa colectiva n.º 501721754;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368411

ACTIVIDADES HOTELEIRAS TELES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1630/811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501195491;
data: 990428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11338903

DUARTE & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 956; identificação de pessoa colectiva n.º 500343080;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304107

APLAUSO ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 935; identificação de pessoa colectiva n.º 501839585;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12320005

BATISTA & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 063; identificação de pessoa colectiva n.º 500043051;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12319988

BFE INVESTIMENTOS � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 849/890308; identificação de pessoa colectiva
n.º 501368175; data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610260

ARTUR RIBEIRO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 256; identificação de pessoa colectiva n.º 500031711;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610723

AUDITE � AUDITORIAS CONTABILÍSTICAS,
MÉTODOS E ORGANIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 560; identificação de pessoa colectiva n.º 500512345;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304123

AMMIRATI PURIS LINTAS � AGÊNCIA INTERNACIONAL
DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 022; identificação de pessoa colectiva n.º 500571627;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304131

DCE � DESIGN, COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3839/930428; identificação de pessoa colectiva n.º 502978376;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610286

ALVORADA � SOCIEDADE COMERCIAL
PASTELARIA SNACK BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 130/870218; identificação de pessoa colectiva
n.º 501792775; número e data da apresentação: 34/990427.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07823320
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DAED � DISTRIBUIDORA, ACESSÓRIOS
ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1961/820209; identificação de pessoa colectiva n.º 501272909;
número e data da apresentação: 121/990428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304280

ANJIVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E MOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4309/931229; identificação de pessoa colectiva n.º 503108413;
data: 990504.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08918392

BERIX � PRODUTOS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1982/910220; identificação de pessoa colectiva n.º 502504706;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610502

ALVES & REGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 865/520110; identificação de pessoa colectiva
n.º 500531790; data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610707

ALBERTO & ANDRADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 887; identificação de pessoa colectiva n.º 500521166;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610570

ALMEIDA COSTA & ALMEIDA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 64 510/861205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501757465; data: 990505.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08918791

A VENCEDORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 768/460617; identificação de pessoa colectiva
n.º 500515069; data: 990510.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08917191

DIAMANTINO & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 270; identificação de pessoa colectiva n.º 500341079;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07800959

A4 � ESTUDOS E PROJECTOS DE ENGENHARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 53 451; identificação de pessoa colectiva n.º 500823073;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610480

ANAGENE � PRODUTOS LABORATORIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7106/971211; identificação de pessoa colectiva n.º 504022180;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610499

AETERNUN INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7423/980413; identificação de pessoa colectiva n.º 504118943;
data: 990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11341980
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ALMEIDAS, SANTOS & SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500017115;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12319970

ALNAVE, COMÉRCIO DE MOTORES E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 61 887/851122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501531874; data: 990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07731671

ESTEVÃO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 34 499; identificação de pessoa colectiva n.º 500459240;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08729425

DANISOL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 403; identificação de pessoa colectiva n.º 500082634;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304140

DIOGO LUÍS HENRIQUES E IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 820; identificação de pessoa colectiva n.º 500545618;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304158

DIGISOM � COMÉRCIO DE ELECTRÓNICA,
VÍDEO E SOM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 65 535; identificação de pessoa colectiva n.º 501812253;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610510

ALEXANDRA & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7588; identificação de pessoa colectiva n.º 504175220;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10610685

ABÍLIO DOS SANTOS SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 28 929; identificação de pessoa colectiva n.º 500528152;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12319996

ANADORA � CONTABILIDADE,
GESTÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5378; identificação de pessoa colectiva n.º 503455199;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368454

EXPOSAT � ELECTRÓNICA E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7473/980429; identificação de pessoa colectiva n.º 504135961;
data: 990702.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da Con-
ceição Moreira Cardoso Pereira. 11341947

B. H. DE ALMEIDA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6737/190718; identificação de pessoa colectiva n.º 500470375;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304115
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AUTO CONTINENTE 2 � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 343/830810; identificação de pessoa colectiva
n.º 503074101; data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610170

DROGARIA RIBALTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 33 312/621114; identificação de pessoa colectiva
n.º 500459045; data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08729433

ENGESOL � SOCIEDADE DE PROJECTOS E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 732/831130; identificação de pessoa colectiva
n.º 501434925; data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10855866

ANTÓNIO BRAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 676; identificação de pessoa colectiva n.º 500023131;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368489

ABREU & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 29 604; identificação de pessoa colectiva n.º 500532028;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10535551

ABREU & MIGUEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 32 855; identificação de pessoa colectiva n.º 501141715;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10535560

AUTO TÁXIS PENEDO RUIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 417; identificação de pessoa colectiva n.º 500319642;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368519

AMARO TÉCNICA REPARAÇÃO
DE ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3751/930317; identificação de pessoa colectiva n.º 502959002;
data: 990721.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10535586

AUTO-TÁXIS FROCENSES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500319995;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304190

AUTO TÁXIS JACINTO E COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 001; identificação de pessoa colectiva n.º 500320047;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304204

AUTO TÁXIS MIQUELINA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 702; identificação de pessoa colectiva n.º 500950270;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304212
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AVARVAL � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7218; identificação de pessoa colectiva n.º 504066935;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368420

ELECTRIFICADORA DAS MOURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 005; identificação de pessoa colectiva n.º 500344337;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368470

ELECTRIFICADORA DAS MOURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 005; identificação de pessoa colectiva n.º 500344337;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1997.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368462

AUTO TÁXIS PÉROLA TABUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 602; identificação de pessoa colectiva n.º 500905878;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368403

DICIT � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA E TURÍSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3463; identificação de pessoa colectiva n.º 500343780;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721530

ESTATUETA � SOCIEDADE COMERCIAL
ANTIGUIDADES RIBEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 41 799; identificação de pessoa colectiva n.º 500510091;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368438

ALC � AUDITORIAS E CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3026; identificação de pessoa colectiva n.º 502757680;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304174

ESCOLA DE TÉNIS JOÃO LAGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63 468/860711; identificação de pessoa colectiva
n.º 501586172; data: 990505.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08919437

AUTO CONTINENTE � COMÉRCIO AUTOMÓVEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 343; identificação de pessoa colectiva n.º 501340122;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610162

ANTIGALHA � ANTIGUIDADES E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 67 298/871126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501912274; data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610200

DRIVE � GESTÃO E INVESTIMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7015/971106; identificação de pessoa colectiva n.º 503994090;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610278
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BBV INTERACTIVOS (PORTUGAL) � SOCIEDADE
FINANCEIRA DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4781; identificação de pessoa colectiva n.º 502530588;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610243

BBV LEASING � SOCIEDADE
DE LOCAÇÃO FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3120; identificação de pessoa colectiva n.º 502801808;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610235

BANCO BILBAO VIZCAYA (PORTUGAL), S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2308; identificação de pessoa colectiva n.º 502593687;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610251

DAKI � ELECTRÓNICA & BRINDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4515/940421; identificação de pessoa colectiva n.º 503178523;
data: 990716.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 10610197

A CARIOCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 594/360804; identificação de pessoa colectiva
n.º 500000727; data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304239

BATINVESTE � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 225; identificação de pessoa colectiva n.º 502085983;
data: 990428.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11341955

AGRO PECUÁRIA DO MOUCHÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5832/960315; identificação de pessoa colectiva n.º 503605301;
número e data da apresentação: 173/990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304247

EDMUNDO GARCIA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 471/771213; identificação de pessoa colectiva
n.º 500710430; data: 990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07749910

EMPRESA DE TÁXIS FERJOCAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 038/650731; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345724; número e data da apresentação: 22/990504.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07827717

BINÁRIO 2000 � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 69 404; identificação de pessoa colectiva n.º 502049855;
data: 990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11341963

BETOMETAL � CONSTRUÇÕES METÁLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 143/750704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500323585; número e data da apresentação: 80/990504.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07760264
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AUTO TÁXIS COUCENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 57 976/830428; identificação de pessoa colectiva
n.º 500545693; data: 990504.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 07779607

BELBETÕES � FUNDAÇÕES E BETÕES ESPECIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 27 193/581112; identificação de pessoa colectiva
n.º 500043680; número e data da apresentação: 176/990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304255

ECOA � EMPRESA DE CARNE DE OVINOS
DO ALENTEJO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7190; identificação de pessoa colectiva n.º 504042123;
data: 990719.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10585664

AUTO TÁXIS BOA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 37 963/670531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500536783; data: 990510.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08711852

BIOCO � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, BARES E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2838; identificação de pessoa colectiva n.º 502698527;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 11368446

ARTECONSTRÓI � SOCIEDADE
DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2969; identificação de pessoa colectiva n.º 501404040;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304182

ALDEAMENTO DOS MORGADINHOS � SOCIEDADE
DE PROMOÇÃO TURÍSTICA E IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4272/931202; identificação de pessoa colectiva n.º 503305600;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721521

AUTO TÁXIS DE AREGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 44 236/720323; identificação de pessoa colectiva
n.º 500319340; data: 990430.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 12304166

AUTO SERVIÇOS ORIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 020; identificação de pessoa colectiva n.º 500037906;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721696

A. M. L. SILVA RAMOS � MEDIADOR DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 58 125; identificação de pessoa colectiva n.º 501376747;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721718

BELAFAT � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7877; identificação de pessoa colectiva n.º 504271288;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721688
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AEROMERCADO � TECNOLOGIA
GESTÃO AERONÁUTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2747/920102; identificação de pessoa colectiva n.º 502674890;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721645

ANTÓNIO PINHEIRO, BENTO, MARQUES & ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 081/840927; identificação de pessoa colectiva
n.º 501473313; data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721653

ELECTROSEGURA � EQUIPAMENTOS
ELECTROMECÂNICOS E DE SEGURANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 60 871; identificação de pessoa colectiva n.º 501522107;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721351

ECOTOMO � ECOTOMOGRAFIA COMPUTORIZADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1451; identificação de pessoa colectiva n.º 501189971;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721637

ARGRIPE � SOCIEDADE DE ARTESANATO
E MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 298; identificação de pessoa colectiva n.º 500911800;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documentos
que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08721602

ESTRELA DE BENFICA � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1541; identificação de pessoa colectiva n.º 502330198;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08738629

A CADEIRINHA DO ALMEIDA � ESTOFOS
E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 51 964; identificação de pessoa colectiva n.º 500754985;
data: 990720.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano de
1998.

4 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 08738564

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JOÃO ANTUNES AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 332/451102; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149003; inscrição: 5/990802.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981621

LOGOMUNDI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8699/981020; identificação de pessoa colectiva n.º 504255037;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 27/991108.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 8 de Outubro de 1999,

José Mateus de Barros Canelas.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
11310782

LISREUMA � CLÍNICA DE OSTEOPOROSE
E REUMATISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8723/981102; identificação de pessoa colectiva n.º 504269399;
inscrição: 3; número e data da apresentação: 18/991125.

Certifico que foi registado o seguinte:
Nomeação de gerente, por deliberação de 25 de Outubro de 1999,

Ermelinda Isabel Marçal.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
10458921

HISATRA, HIGIENE E SAÚDE NO TRABALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8763/981112; identificação de pessoa colectiva n.º 504280031;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; inscrição n.º 4 e averbamento
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n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresentações: 2 e 4/
000118.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Alfredo Monteiro, por ter sido

destituído em 31 de Maio de 1999.
Nomeação de gerente por deliberação de 31 de Maio de 1999, Maria

Antónia Abegão Louro.
Deslocação da sede para a Rua Chaby Pinheiro 19, rés-do-chão,

direito, freguesia de Campo Pequeno.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
11271850

HABIFENUS � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8736/980405; identificação de pessoa colectiva n.º 504268767;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 25 e 27/991025.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, António da Silva Maurício e

Manuel Vieira de Faria, por terem renunciado, em 9 de Junho de 1999.
Nomeação de gerente por deliberação de 9 de Junho de 1999, pelo

período de um ano, João António Ribeiro Ferreira.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
11303069

INVESNISO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8738/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504268805;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 à inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: 10 e 11/990819.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções dos gerentes, por renúncia, em 4 de Março de 1999.
António da Silva Maurício;
Manuel Vieira de Faria.
Nomeação de gerente, por deliberação de 4 de Março de 1999.
Gerente: Teófilo Agostinho Martins Araújo dos Santos.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
12946621

INVESNISO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
E TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8738/981105; identificação de pessoa colectiva n.º 504268805;
inscrição n.º 2/990531.

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

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
12946630

NATIRIS 2 � COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS E DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8753/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504381253;

averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresenta-
ção: 18/990812.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Aprovado em 9 de Agosto de 1999.
Projecto de fusão por incorporação.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
08731306

NATIRIS 2 � COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS E DIETÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8753/981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504381253;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/990616.

Certifico que foi registado o seguinte:
Projecto de fusão por incorporação, por transferência global do

património para a sociedade incorporante HOMODIETA � Produ-
tos Naturais, L.da, Avenida das Nações Unidas, Centro Comercial
Carrefour, loja 20, Lisboa.

Aumento de capital da sociedade incorporante no montante de
2 000 000$ e alteração do artigo 4.º

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo.
08724202

LIBIERA MOTORS � COMÉRCIO
E REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 719/610928; identificação de pessoa colectiva
n.º 500124183; inscrição: 8/990819.

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

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12983411

LUÍS GONÇALVES DE SÁ & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 918/601123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500475610; inscrição: 12/990827.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981680

JOSÉ DINIZ L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 29 395/600910; identificação de pessoa colectiva
n.º 500903271; inscrição: 4/990813.

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. 08924155

F. BRANCO & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 851/600701; identificação de pessoa colectiva
n.º 500884820; inscrição: 7/990831.
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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.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981672

FILIPE & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 606/600606; identificação de pessoa colectiva
n.º 500508160; inscrição: 13/990802.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 08932786

GARAGEM ESTRELA DOS ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 561/600601; identificação de pessoa colectiva
n.º 500124450; inscrição: 10/990823.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981664

JOMINHO ELECTRODOMÉSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 182/600331; identificação de pessoa colectiva
n.º 500260613; inscrição: 14/990818.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981281

IORQUE � BELEZA, ARTE E MODA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 28 094/600303; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139911; inscrição: 3/990803.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10104283

H. FERNANDES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 995/600203; identificação de pessoa colectiva
n.º 500494169; inscrição: 10/990803.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981273

GABI � BORDADOS E TABACOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 136/580927; identificação de pessoa colectiva
n.º 500123012; inscrição: 10/990803.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10104275

FÁBRICAS BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 26 922/580506; identificação de pessoa colectiva
n.º 500108234; inscrição: 24/990831.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981265

J. E. DIAS COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 609/571010; identificação de pessoa colectiva
n.º 500540179; inscrição: 8/990805.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10610472

FERRÔLHO E GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 163/661124; identificação de pessoa colectiva
n.º 5000508194; inscrição: 6/990803.

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

Está conforme o original.

29 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 12983381

FANQUEIRO MONTE CIDADE DE CORREIA
FERNANDO & HÉLDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 23 007/540621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458600; inscrição: 6/990802.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 10550488

FERRO & VARELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 059/450502; identificação de pessoa colectiva
n.º 500845751; inscrição: 6/990825.
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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.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 08717591

JOÃO CORDEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 599/530806; identificação de pessoa colectiva
n.º 500473900; inscrições: 7 e 8/990802.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981486

HORÁCIO, MARTINS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 317/530105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500605882; inscrição: 7/990802.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981478

JOALHARIA MONTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 905/520207; identificação de pessoa colectiva
n.º 500148740; inscrição: 7/990809.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 08716374

LEITARIA DA JUNQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 419/510116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500473820; inscrição: 6/990806.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981656

INSTITUTO LUSO-FARMACO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 297/500919; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139962; inscrição: 20/990805.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981648

NOVARTIS CONSUMER HEALTH � PRODUTOS
FARMACÊUTICOS E NUTRIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 336/451106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500268215; inscrição: 27/990816.

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

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981630

NASACAR � SOCIEDADE DE IMPORTAÇÃO
E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 279/760616; identificação de pessoa colectiva
n.º 500615250; inscrição: 6/990809.

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

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo. 12981850

JUST COMPUTERS � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO
INFORMÁTICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9631/991112; identificação de pessoa colectiva n.º 504741438;
inscrição: 1; número e data da apresentação: 23/991112.

Certifico que Paulo Jorge Garcia Gomes, constituiu a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Just Computers � Comércio de
Equipamento Informático, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça Nuno Rodrigues dos San-
tos, 7, sala 20, freguesia de São Domingos de Benfica, concelho de
Lisboa.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações sucursais ou outras
formas de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio importação e exportação
de material informático, prestação de serviços informáticos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é 1 002 410$,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao só-
cio único ou a não sócios, com ou sem remuneração, conforme aque-
le 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 objecto
social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
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mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Mon-
teiro. 12946265

NOTAIBEIRA � NOVAS TÉCNICAS
AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9621/991110; identificação de pessoa colectiva n.º 504516302;
inscrição n.º 1 ; número e data da apresentação: 01/991110.

Certifico que entre as Sociedades Notai � Novas Técnicas Agríco-
las e Industriais, L.da; Epagro � Serviços Agrícolas, L.da; Pedro Jorge
Cordeiro Nunes e Carlos Rodrigues de Sousa, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 �A sociedade adopta a firma Notaibeira � Novas Técnicas
Agrícolas e Industriais L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Avenida
24 de Julho, 54, 1.º andar, direito, freguesia de Santos-o-Velho.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 �  A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diverso do seu e integrar agrupamentos complementares de
empresas, constituir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, importação e comercia-
lização de sementes, produtos agroquímicos, orgânicos e biológicos,
adubos e de outras produtos para a agricultura e indústria.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das seguintes quotas: duas
iguais de 2 550 euros cada, pertencentes uma a cada uma dos sócias
Notai � Novas Técnicas Agrícolas e Industriais, L.da e Epagro �
Serviços Agrícolas, L.da, uma de 2 500 euros pertencente ao sócio
Pedro Jorge Cordeiro Nunes e uma outra de 2 400 euros, pertencente
ao sócio Carlos Rodrigues de Sousa.

ARTIGO 4.º

1 � Mediante deliberação tomada em assembleia geral poderão ser
exigidas prestações suplementares até ao montante de 50 000 euros.

2 � A celebração de contratos de suprimentos depende de delibe-
ração dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e a representação da sociedade são exercidas
por dois ou mais gerentes, eleitos em assembleia geral, por delibera-
ção tomada pelo mínimo de 75% dos votos correspondentes ao ca-
pital social.

2 � Os gerentes não serão remunerados se tal for deliberado em
assembleia geral.

3 � Á gerência são conferidos poderes para adquirir, alienar ou
onerar quaisquer bens, móveis ou imóveis, nomeadamente veículos
automóveis, prédios rústicos ou urbanos, e bem assim, participações
no capital de quaisquer sociedades seja qual for o seu objecto social ou
a sua forma jurídica e ainda para celebrar contratos de locação finan-
ceira, mobiliária e imobiliária.

4 � Ficam, desde já, designados gerentes os sócios Pedro Jorge
Cordeiro Nunes e Carlos Rodrigues de Sousa, e o não sócio Nuno
Sérgio Gouveia Gaspar Duarte, solteiro, maior, residente na Rua Ci-
dade da Beira, 64, 1.º direito, em Lisboa.

ARTIGO 6.º

1 � Para a sociedade ficar obrigada é necessário a intervenção
conjunta de 2 gerentes ou de um gerente e de um procurador da so-
ciedade.

2 � Nos actos de mero expediente bastará a intervenção de qual-
quer gerente ou de um procurador.

ARTIGO 7.º

1 � É livremente permitida a cessão de quotas, no todo ou em
parte, a favor da própria sociedade, sócios e de cônjuges, descenden-
tes e ascendentes de sócio e ainda a divisão de quotas por herdeiros
de sócios.

2 � No caso de cessão onerosa fora dos casos referidos no nú-
mero 1, a sociedade em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo, na proporção das suas quotas, gozam do direito de preferên-
cia; para o efeito, a pretensão de ceder a quota será comunicada
préviamente à sociedade e aos restantes sócios por carta registada
com aviso de recepção.

3 � Se a sociedade e os sócios, nos 30 dias posteriores ao conhe-
cimento da intenção de cessão de quota por um sócio, não usarem do
seu direito de preferência, este caduca.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 respeitar o

direito de preferência conferido à sociedade e aos sócios não ceden-
tes, 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 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 ba-
lanço aprovado.

4 � A sociedade não se dissolve por interdição ou morte de qual-
quer sócio, devendo os herdeiros do sócio falecido nomear, no prazo
de 60 dias, um de entre si que a todos represente na sociedade en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 9.º

1 � Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral são convocadas por carta registada com aviso de recep-
ção dirigida aos sócios com o mínimo de 15 dias de antecedência.

2 � Os sócios poderão fazer-se representar por qualquer pessoa
nas reuniões da Assembleia Geral mediante simples carta, por ele
assinada, dirigida à sociedade.

ARTIGO 10.º

A assembleia geral que aprovar as contas, deliberará, por maioria
simples, se são ou não distribuídos lucros e, no caso afirmativo, qual
a percentagem a distribuir.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Monteiro
12946249

GARCIA & MARTINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9618/991104; identificação de pessoa colectiva n.º 504618741 ;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 02/991104.

Certifico que entre José da Fonseca Martinho e José Carlos Garcia
Martinho, foi, constituída a sociedade em epígrafe, que se  rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Garcia & Martinho, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Leite Vasconcelos, 72 B,

freguesia da Graça, 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 ainda criar 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 no transporte público de aluguer
de veículos automóveis ligeiros de passageiros � transporte em táxi.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de 2 quotas: uma do valor
nominal de 3 500 euros, de que é titular o sócio José da Fonseca
Martinho e outra d valor nominal de 1 500 euros, de que é titular o
sócio José Carlos Garcia Martinho.

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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em Assembleia Geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é suficiente 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, os sócios.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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 legi-

timários;
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 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 ba-
lanço 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 per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em Assembleia Geral.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Monteiro
12946230

NAVALROCHA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO
E REPARAÇÃO NAVAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º; 9616/991108; identificação de pessoa colectiva n.º 504438034;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/991108.

Certifico que entre as sociedades Socarmar � Sociedade de Cargas
e Descargas Marítimas, S. A.; Socarfer � Transportes e Serviços
Integrados, L.da; Navaltagus � Reparação e Construção Naval, L.da;
Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S. A.; Lisnave � Estaleiros
Navais, S. A. e Empordef � Empresa Portuguesa de Defesa
(SGPS), S. A. foi, constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo
seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A Sociedade adopta a denominação de Navalrocha � Sociedade de
Construção e Reparação Navais, S. A.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede em Lisboa, na Rocha de Conde de Óbidos,
freguesia dos Prazeres.

O conselho de administração poderá deslocar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar e
encerrar escritórios, estabelecimentos, sucursais, agências, delegações
ou quaisquer outras formas de representação, no território nacional
ou no estrangeiro

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício da actividade industrial de
construção e reparação navais.

Por simples deliberação do conselho de administração, a sociedade
poderá adquirir livremente participações em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais e em agru-
pamentos complementares de empresas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

O capital social é de 2 500 000 euros e está dividido em 500 000 ac-
ções do valor nominal de 5 euros, cada uma, sendo realizado em di-
nheiro do seguinte modo:

a) 50% realizado nesta data;
b) 50% a realizar por cada accionista na proporção da sua partici-

pação, num prazo máximo de 5 anos e após interpelação do Conse-
lho de Administração.

ARTIGO 5.º

1 � Todas as acções são nominativas e podem ser representadas
em títulos de 1, 5, 10, 100 e múltiplos de 100, podendo ainda assu-
mir forma meramente escritural.

2 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nomi-
nativas ou ao portador, nos termos da lei.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir acções e obrigações próprias e fazer
sobre elas as operações que entender convenientes, nos termos per-
mitidos por lei.

ARTIGO 7.º

1 � Exceptuando o caso em que o transmissário esteja numa rela-
ção de domínio com o transmitente, a transmissão de acções entre
vivos, depende do prévio consentimento da sociedade e, se autoriza-
da, fica sujeita a direito de preferência dos demais accionistas.

2 � Para efeitos do número anterior, entende-se por relação de
domínio a relação entre duas ou mais sociedades em que uma delas,
directa ou indirectamente, disponha de mais de metade dos votos ou
detenha mais de 50% do capital social da outra.

3 � O accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade das
acções de que for titular, a título gratuito ou oneroso, deverá comu-
nicar os termos essênciais do negócio à sociedade, identificando o
proposto adquirente, o preço, condições de pagamento e o número
de acções que pretende transmitir.

4 � No prazo de 3 dias contado da recepção da comunicação a
que se refere o número anterior, o Conselho de Administração deve-
rá pedir a convocação de uma Assembleia Geral de cuja ordem de
trabalhos conste a prestação do consentimento para a alienação das
acções.
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5 � Caso a sociedade delibere não consentir na transmissão das
acções, os demais accionistas que estejam interessados na sua aquisi-
ção deverão propô-la ao Conselho de Administração, no prazo de
3 dias contado do conhecimento da deliberação e nas mesmas condi-
ções do negócio recusado.

6 � Havendo accionistas interessados na aquisição de acções em
número superior às detidas pelo accionista alienante, proceder-se-á a
rateio entre eles, na proporção do número de acções que cada um
tenha manifestado interesse em adquirir e que não poderá ser superior
às detidas pelo accionista alienante ou, se dois ou mais propuserem
adquirir a totalidade das acções, satisfeitos os outros accionistas no rateio,
se os houver, na proporção das acções por cada um detidas.

7 � Se a sociedade recusar o seu consentimento e o negócio pro-
jectado for gratuito ou ocorrem fundadas suspeitas de simulação de
preço, o valor das acções será determinado nos termos do artigo 105.º,
n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais, por um revisor oficial de
contas designado na assembleia geral em que for deliberada aquela
recusa: nesta hipótese, a transmissão efectuar-se-á pelo preço que
resultar da avaliação, que a ser contestada não impedirá a concretiza-
ção do negócio, ficando os adquirentes e o alienante obrigados a pa-
gar a diferença para mais ou menos, quando esta for definitivamente
apurada.

8 � A alienação das acções será livre, nos exactos termos co-
municados à sociedade, se esta não se pronunciar no indicado prazo
de 60 dias sobre o pedido de consentimento ou se, recusado este, não
for apresentada ao accionista alienante proposta de aquisição para
todas as acções projectadas alienar, subscrita por outro accionista ou
por terceiro, nas mesmas condições de negócio projectado.

9� Consentindo a sociedade na transmissão das acções ou deven-
do estas ser adquiridas por não accionistas, o Conselho de Adminis-
tração deverá comunicar a todos os accionistas não alienantes que
têm o prazo de 10 dias para, querendo, exercer o direito de preferên-
cia na transmissão das acções, aplicando-se com as devidas adapta-
ções o disposto nos três números anteriores, mas sendo necessário,
competindo a designação do Revisor Oficial de Contas à Câmara dos
Revisores Oficias de Contas.

CAPÍTULO III

Orgãos sociais

ARTIGO 8.º

Os orgãos sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Adminis-
tração e o Fiscal Único ou o Conselho Fiscal.

ARTIGO 9.º

1 � A cada 100 acções corresponde um voto.
2 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas em

direito a voto que, com antecedência de 10 dias em relação à data da
reunião, sejam titulares de, pelo menos, 100 acções, averbadas ou
depositadas, na sociedade ou em qualquer intermediário financeiro.

3 � Os obrigacionistas e os accionistas sem direito a voto não
poderão assistir às reuniões da assembleia geral; porém, os accionis-
tas titulares de menos de 100 acções poderão agrupar-se, por forma
a completar este número, ou um número superior, fazendo-se então
representar por um dos agrupados.

4 � A mesa as Assembleia Geral é constituída, pelo menos, por
um presidente e um secretário, que poderão ser accionistas, ou não, e
que exercerão o seu mandato, sem prejuízo de reeleição, durante
3 exercícios consecutivos.

ARTIGO 10.º

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
de administração composto por 3 ou 5 administradores, eleitos em
assembleia geral para exercer o seu mandato durante 3 exercícios
consecutivos, podendo ser reeleitos uma ou mais vezes.

2 � São competências do Conselho de Administração, para além
das previstas na lei, as seguintes:

a) Aprovação dos planos estratégicos e qualquer alteração dos
mesmos que implique desvios à estratégia anteriormente aprovada;

b) Aprovação dos planos operacionais, orçamentos e políticas gerais
da empresa;

c) Aprovação de quaisquer contratos entre a sociedade e membros
do grupo de cada um dos accionistas, incluindo contratos de leasing
ou arrendamento cujo contravalor seja igual ou superior a 50 000 000$;

d) Aprovação de investimentos superiores a 50 000 000$;
e) Aprovação de alienações de bens do activo permanente da so-

ciedade de valor superior a 50 000 000$;
f) Financiamento de valor superior a 100 000 000$;

g) Oneração de activos;
h) Decisão relativa ao contrato com a Administração do Porto de

Lisboa;
j) Delegação de gestão corrente numa comissão executiva e o modo

de funcionamento desta;
j) Eleição do presidente do conselho de administração.
3 � As matérias referidas no número anterior necessitam de uma

maioria de 4/5 para poderem ser aprovadas e não podem ser delega-
das na Comissão Executiva.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração poderá delegar numa comissão
executiva a gestão corrente da sociedade, devendo os limites da dele-
gação, a composição e o modo de funcionamento desta, quando esta
tiver sido criada, constar da respectiva acta.

2 � O conselho de administração poderá a todo o tempo destituir
ou substituir a comissão executiva.

3 � Um administrador poderá votar por escrito, bem como fazer-se
representar por outro administrador nas reuniões do conselho de ad-
ministração, nos termos da lei.

ARTIGO 12.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores.
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários nos preciosos ter-

mos do respectivo mandato.

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização dos negócios sociais compete a um Fiscal Úni-
co, que terá um suplente, ou a um Conselho Fiscal, composto por
3 membros efectivos, um dos quais será Presidente, havendo ainda
um suplente, todos eleitos em assembleia geral por um período de
3 anos, e podendo ser reeleitos por uma ou mais vezes.

2 � O fiscal Único, um dos membros efectivos do Conselho Fiscal
e os suplentes serão revisores oficiais de contas ou sociedades de re-
visores oficiais de contas.

ARTIGO 14.º

1 � As remunerações dos elementos que constituem o Conselho
de Administração, do Fiscal Único e do Conselho Fiscal, havendo-o,
serão estabelecidas anualmente pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral poderá, porém, delegar numa comissão de
vencimentos, por ela designada por um período de 3 anos, a fixação
das remunerações dos membros dos orgãos sociais.

CAPÍTULO IV
Exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 15.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 16.º

Os lucros apurados em cada exercício, deduzidas as verbas que por
lei tenham de destinar-se a constituição ou reforço de fundos de re-
serva, terão a aplicação que a Assembleia Geral determinar, podendo
não ser distribuída a totalidade dos lucros.

CAPÍTULO V
Dissolução e liquidação

Artigo 17.º

1 � A dissolução e liquidação da sociedade reger-se pelas disposi-
ções da lei e pelas deliberações da assembleia geral.

2 � Ao conselho de administração compete proceder à liquidação
social, quando o contrário não for deliberado em assembleia geral.

Conselho de Administração e Fiscal, para o triénio 1999/2001:
Conselho de Administração:
Luis Filipe Xavier Cabrita,
José Monteiro de Moraes,
Manuel Carlos dos Santos Teixeira de Melo,
José Fogaça Moniz Bettencourt,
José António Leite Mendes Rodrigues,
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Conselho fiscal:
Presidente: João Gervásio Martins de Almeida Leite,
Vogais: João Rui Carvalho dos Santos, Raimundo Aleixo, Celestino

Rodrigues & Silvério Rodrigues, SROC,

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Monteiro
12946222

FLOR DE OLIVEIRA � TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 9600/991103; inscrição n.º 1 ; número e data da apresenta-
ção: 01/991103.

Certifico que entre Fernando Matos de Oliveira, e Amélia Matos
de Azevedo, foi constituída a sociedade em epígrafe., que se rege pelo
seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Flor de Oliveira � Táxis L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Escola de Educação

Popular, 205, em Lisboa, freguesia de Campolide.
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 locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de 2 quotas iguais, o valor
nominal de 501 205$ 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 dor 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.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de 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 segui-
da, se  defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

6 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
12946842

FRUTARIA TAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 078/760422; identificação de pessoa colectiva
n.º 500441197; inscrição n.º 19/990803

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981842

LEITARIA GUALDIM PAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 581/741212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500373221; inscrição n.º 8/990818.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10475478

JORGE & ALICE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 362/741003; identificação de pessoa colectiva
n.º 500368481; inscrição n.º 9/990803.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981834

LADEIRA & BAGÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 175/740724; identificação de pessoa colectiva
n.º 500372187; inscrição n.º 05/990802.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981826

IS � EMPRESA PROMOTORA DE INVESTIMENTOS
E SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 766/711116; identificação de pessoa colectiva
n.º 500135738; inscrição n.º 6/990803.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981818

GASPAR & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 804/700108; identificação de pessoa colectiva
n.º 500940827; inscrição n.º 5/990806.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981800

JOÃO E ADELAIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 40 725/681218; identificação de pessoa colectiva
n.º 500512469; inscrição n.º 3/990803.
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Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981796

FERREIRA & DINIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 949/680808; identificação de pessoa colectiva
n.º 500565635; inscrição n.º 06/990809.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 08716331

FINANCEIRA DO COMÉRCIO EXTERIOR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 374/440331; identificação de pessoa colectiva
n.º 500116407; inscrição n.º 13/990927.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo 12983489

LEITARIA REIS & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 30 184/610111; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455066; inscrição n.º 5/990803

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10130357

FERNANDA & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 265/670727; identificação de pessoa colectiva
n.º 500724105; inscrição n.º 6/990806.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981788

J. MATOS & CUSTÓDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 719/660503; identificação de pessoa colectiva
n.º 500970742; inscrição n.º 07/990806.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981770

JÚLIO & AMARO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 388/641123; identificação de pessoa colectiva
n.º 500493057; inscrição n.º 12/990803.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981761

J. PEREIRA DA CRUZ, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 281/641007 identificação de pessoa colectiva n.º 500563454;
inscrição n.º 07/990824.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981753

J. SANTOS & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 34 993/640615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500501785; inscrição n.º 07/990830.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981737

HORÁCIO LEVI DO NASCIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 33 403/621214; identificação de pessoa colectiva
n.º 500727597; inscrição n.º 05/990826.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981729

LEITARIA E PASTELARIA FLOR DO CARAMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 830/620531; identificação de pessoa colectiva
n.º 500540861; inscrição n.º 06/990803.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981710

FIGUINHA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 32 770/620517; identificação de pessoa colectiva
n.º 500524866; inscrição n.º 13/990809.
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Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10472835

JOAQUIM VINHAS RODRIGUES & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 865/611026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500153167; inscrição n.º 03/990812.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981702

J. AZEVEDO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 994/611118; identificação de pessoa colectiva
n.º 500455350; inscrição n.º 05/990802.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10475036

FRUTARIA IDEAL DE PALMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 31 744/611004; identificação de pessoa colectiva
n.º 500964807; inscrição n.º 16/990803.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981699

NILFISK � ADVANCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 460/720526; identificação de pessoa colectiva
n.º 500202168; inscrição n.º 32/990817.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

15 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo 12967815

KADOSH & ORNELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 27 470/590423; identificação de pessoa colectiva
n.º 500161291; inscrição n.º 07/990831.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981966

FLASH MILÃO � ARTIGOS ITALIANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8630/980921; identificação de pessoa colectiva n.º 504238132;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 18 e 19/991122.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente Marco
Belloni, por ter renunciado em 25 de Outubro de 1999, e registado o
reforço de capital com 4 500 033$ e a alteração do contrato quanto
ao corpo do artigo 3.º, e n.º 1 e 2 do artigo 4.º, os quais passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 37 410 euros, dividido em
3 quotas iguais do valor nominal de 12 470 euros, cada, tituladas uma
por cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios, elei-
tos em Assembleia Geral, com ou sem remuneração, conforme aí vier
a ser deliberado.

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

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado nas
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
12946605

JANUÁRIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 886/450130; identificação de pessoa colectiva
n.º 500511870; inscrição n.º 11/990823.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981613

FUNDAÇÃO MONTEIRO DE BARROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 174/410829; identificação de pessoa colectiva
n.º 500355533; inscrição n.º 17/990811.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

9 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981605

J.L.N. � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62 535/860310; identificação de pessoa colectiva
n.º 501624279; inscrição n.º 09/990812.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981990
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IL � SOCIEDADE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 525/870413; identificação de pessoa colectiva
n.º 501810196; inscrição n.º 06/990810

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12982008

LAVANDARIA, TINTURARIA LIMPEZA
A SECO A OCIDENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 837/880223; identificação de pessoa colectiva
n.º 501946900; inscrição n.º 11/990805.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10501665

GESCO � GESTÃO DE MEIOS
DE COMUNICAÇÃO SOCIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 781/880212; identificação de pessoa colectiva
n.º 501940618; inscrição n.º 12/990802.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 10105336

JOÃO MACHADO DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 65 569/870422; identificação de pessoa colectiva
n.º 501814191; inscrição n.º 03/990820.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12980994

IDI � INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
EM INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 67 918/880303; identificação de pessoa colectiva
n.º 501954554; inscrição n.º 08/990802.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 08932832

GASODATA � EQUIPAMENTOS PARA COMBUSTÍVEIS
E ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 236/880412; identificação de pessoa colectiva
n.º 501977368; inscrição n.º 03/990831.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 12981001

NOVAS VIAS, EMPREITEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 68 821/880628; identificação de pessoa colectiva
n.º 501011424; inscrição n.º 04/990805.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 08716218

GONÇALVES, HENRIQUES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8597/980903; identificação de pessoa colectiva n.º 504226274;
inscrição n.º 03/991230.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

24 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo 12983039

J. GRILLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 960/770105; identificação de pessoa colectiva
n.º 500607214; inscrição n.º 05/990802.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

28 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo 12983420

NOVIDADES LEGATTEAUX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 715/761029; identificação de pessoa colectiva
n.º 500615721; inscrição n.º 06/990805.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 08648719

FERNANDO FERREIRA BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 303/760625; identificação de pessoa colectiva
n.º 500602530; inscrição n.º 11/990802.
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Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figuei-
redo 08932778

FONTE COTA � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA
E FLORESTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8675/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504248685;
inscrição n.º 2; número e data de apresentação: 21/990409.

Certifico que foi depositado na pasta respectiva o documento refe-
rente à prestação de conta do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
08416630

FÁBRICA DE BOLOS UNIVERSAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8647/980929; identificação de pessoa colectiva n.º 504238337;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, número e data da apresenta-
ção: 26/991021.

Certifico que foi averbado o seguinte:
Cessação de funções do gerente José Barão da Encarnação, por ter

renunciado em 15 de Setembro de 1999.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
11302887

JET SET IMO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8677/981009; identificação de pessoa colectiva n.º 504650955;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 2, números e data
das apresentações: 03 e 04/990708.

Certifico que foi averbado e registado o seguinte:
Cessação de funções da gerente Débora Maria Ribeiro de Sena Trin-

ca, por ter renunciado em 20 de Fevereiro de 1999.
Nomeação de gerente por deliberação de  23 de Março de 1999.

Acácio Rogério da Silva Lopes Trinca.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
08727350

LEV / VEX � COMÉRCIO DE MARISCOS
E PEIXES VIVOS E CONGELADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8681/981015; identificação de pessoa colectiva n.º 504256165;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5, números e data
das apresentações: 22 e23/990622.

Certifico que foi averbada a cessação de funções dos gerentes Er-
nesto Alfaiate Rodrigues Mota e Euriolando Loureiro Vilaça, por
terem renunciado em 28 de Maio de 1999 registada a alteração do
contrato quanto ao n.º 2 do artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 5.º

2 � Para vincular validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária a assinatura de um gerente.

Gerente designada: Maria Manuela Correia Martins Maio.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
12946613

JARDIM DO ORIENTE � GESTÃO E HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8693/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504255010;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações:03 e 04/000111.

Certifico que foi averbada a cessação de funções do gerente Julieta
Maria Rosa Bemposta Pires, por ter renunciado em 5 de Janeiro de
2000 e registada a alteração do contrato quanto ao n.º 1 do artigo 8.º
e n.º 1 do artigo 9.º, os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade é exercida por um gerente de-
signado pela sócia Jardim do Marisco � Gestão e Hotelaria, L.da.

2 � [...]

ARTIGO 9.º

1 � Para que a sociedade fique obrigada em todos os actos e con-
tratos é necessária a assinatura de um gerente.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
11367830

NOVA RAINHA � DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8695/981019; identificação de pessoa colectiva n.º 504254995;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 08/991231

Certifico que foi registado o reforço de capital com 5 024 100$ e
a alteração do contrato quanto ao artigo 4.º, o qual passa a ter a se-
guinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social integralmente subscrito e realizado é de
50 000 euros e encontra-se dividido em 50 000 acções do valor no-
minal de 1 euro cada uma.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Figueiredo
11291486

LISBOA � 4.A SECÇÃO

CARLOS DE OLIVEIRA (IRMÃO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 16 773/430126; identificação de pessoa colectiva
n.º 500054673; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 52/000114

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 51/000114 �
cessão de funções de gerente, Hermano Varandas de Oliveira, por ter
renunciado em 5 de Janeiro de 2000.
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Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado para
2 000 000$, tendo sido alterado o artigo que passou a ter a seguinte
redacção: a totalidade do pacto e designação de gerentes.

1.º

1 � A sociedade mantém a firma Carlos de Oliveira (Irmão), L.da,
com sede em Lisboa na Avenida Almirante Reis, 108-D e 108-F,
freguesia de São Jorge de Arroios.

2 � A gerência da sociedade pode deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

1 � A sociedade tem por objecto o Comércio de Drogas e Produ-
tos Químicos.

2 � A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de responsabilidade limi-
tada com objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

3.º

O capital social é de 2 000 000$, encontrando-se integralmente reali-
zado em dinheiro e nos demais valores da sociedade e corresponde à
soma de 2 quotas, uma do valor nominal de 1 100 000$ pertencente
ao sócio José Gonçalves Coelho, uma do valor nominal de 900 000$
pertencente ao sócio Manuel da Silveira Albuquerque e Silva.

4.º

Os sócios poderão fazer á sociedade os suprimentos de que ela care-
cer, nos termos e condições que forem fixados em Assembleia Geral.

5.º

1 � A cessão de quotas entre os sócios, bem como as divisões de
quotas para efeitos de cessão entre eles é livre.

2 � A cessão de quotas a estranhos depende de autorização da
sociedade, tendo esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar, direito de preferência.

6.º

1 �A gerência da sociedade é exercida por dois gerentes, nomea-
dos em Assembleia Geral, os quais poderão não ser remunerados se
tal vier a ser deliberado também em Assembleia Geral.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de dois gerentes.
3 � É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade em

actos e contratos estranhos aos negócios sociais. Tais como fianças,
abonações, letras de favor e outros semelhantes.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de algum sócio, a sociedade
continuará com os herdeiros do falecido e representante do interdito,
devendo aqueles nomear um de entre si que a todos represente en-
quanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

As Assembleias Gerais serão convocadas com a antecedência míni-
ma de 15 dias por cartas registadas enviadas aos sócios, quando a Lei
não exija outras formalidades.

Gerentes designados: Ambos os sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
11997257

PLANETA MÉDICO � TELEMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8528/991029; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10 e inscrição
n.º 15, números e data das apresentações: 15 e 17/000114

Certifico que o texto que se segue é transcrição das inscrições aci-
ma referidas.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10, apresentação n.º 15/
000114 � Cessação de funções da gerente Stella Maria Nita Mon-
teiro, por ter renunciado em 6 de Dezembro de 1999.

Inscrição n.º 15, apresentação n.º 17/000114 � Nomeação como
gerente, por deliberação de 6 de Dezembro de 1999 de Maria Ma-
nuela Jorge Coelho Dias.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12793752

CAMINHO VIRTUAL � CONSULTORIA,
COMUNICAÇÃO E MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6966/980317; identificação de pessoa colectiva n.º 504092235;
inscrição n.º 3; números e data das apresentações: 25 e 26/000114.

Certifico que o capital social de 1 000 000$ foi aumentado e
redonominado para 5000 euros, tendo sido alterado os artigos 3.º e
4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tema a sua sede na Avenida Estados Unidos da
América, 23, rés-do-chão esquerdo, na freguesia de Alvalade, em Lisboa.

2 � A gerência fica, desde já, autorizada a mudar a sede da socie-
dade dentro do concelho de Lisboa ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 4.º

O capital social de 5 000 euros integralmente realizado em dinhei-
ro corresponde à soma de 4 quotas iguais no valor nominal de
1 250 euros pertencendo uma a a cada um dos sócios: Sofia Leal de
Matos, Luís Diamantino de Matos, Paulo Manuel Antunes Ferreira
Caiado e Maria de Fátima dos Santos Ferreira.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme..

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
11997249

MANUTOVI � CONSTRUÇÃO CIVIL,
E COMPRA E VENDA DE TERRENOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 6482/970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503784290;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 41/000114.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
ao artigo 2.º, n.º 1 que passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade é a construção civil e compra e venda
de terrenos e dos adquiridos para esse fim, exploração hoteleira e
similares.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12785474

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO E CONSTRUÇÃO TEJO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 204/831228; identificação de pessoa colectiva n.º 500075824;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 46/000114.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Inscrição n.º 6, apresentação n.º 46/000114 � Nomeação da di-
recção, por deliberação 980307, para o triénio de 1998/2000:

Presidente � João Carlos dos Santos Pessoa e Costa, casado, Av.
Ressano Garcia, 13, rés-do-chão, Lisboa.

Secretário � João Pedro Roque, casado, Av. do Brasil, 186, 5.º
frente, Lisboa.
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Tesoureiro � Horácio Manuel Piriquito Casimiro, casado, Rua José
Estevão, 87, Lisboa.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12793795

MEDIAPOLIS � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 4887/950626 ; identificação de pessoa colectiva n.º 503451096;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresenta-
ção: 33/000114.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 6, apresentação n.º 33/000114 �
Cessação de funções do gerente João Carlos Gonçalves da Costa e
Silva, por ter renunciado em 3 de Novembro de 1999.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12793833

METROPHARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8206/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504545892;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 06 e 07/000114.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição acima
referida.

Averbamento n.º 1 �a inscrição n.º 1, apresentação n.º 06/000114 �
Cessação de funções dos gerentes Fernando Paulo Fernandes Correia
e Ana Cristina Conceição da Silva, por terem renunciado em 27 de
Dezembro de 1999.

Certifico que foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe quanto
aos artigos 3.º, n.º 1 e 4.º n.º 2.

ARTIGO 3.º

1 � O capital integralmente realizado em dinheiro é de 5 000 euros
e corresponde à soma de 2 quotas, uma de 2 625 euros, do sócio Filipe
Manuel Pires Canadas e outra de 2 375 euros, do sócio Manuel Rêgo.

ARTIGO 4.º

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

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12785440

PAULO BOTELHEIRO SANTOS, ARQUITECTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7580/981026; identificação de pessoa colectiva n.º 504274015;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 02/000114.

Certifico que o capital social de 400 000$ foi aumentado e
redenominado para 5 000 euros, tendo sido alterado o artigo que pas-
sou a ter a seguinte redacção: a totalidade do pacto por transforma-
ção em sociedade por quotas plural:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Botelheiro Santos,
Arquitectura, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Azinhaga das Carmelitas, 21,
9.º A, freguesia de Carnide, 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, agência ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no exercício de projectos de arqui-
tectura, planeamento e engenharia, gestão de projectos e fiscalização.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros, encontra-se integralmente realiza-
do em dinheiro e corresponde à soma de 2 quotas, uma do valor nomi-
nal de 4 500 euros, pertencente ao sócio Paulo Nuno Coelho Botelheiro
dos Santos e uma do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia
Maria Antónia Gonçalves Coelho Botelheiro dos Santos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em Assembleia Geral, compete a sócios ou não sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

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.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12785431

MISSPRINT � SERVIÇOS E TECNOLOGIAS
DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 7057/980409; identificação de pessoa colectiva n.º 504123173;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 55/000114.

Certifico que o capital social de 500 000$ foi aumentado e
redenominado para 8 000 euros, tendo sido alterado o artigo 1.º, 2.º
e 3.º que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Eduardo Brazão, 7, 3.º
direito, freguesia de S. Jorge de Arroios, concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 8 000 euros e corresponde à
soma de 2 quotas iguais de 4 000 euros cada, uma de cada um dos
sócios.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme.

4 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olivia de Sousa Rebelo
12785490

LOURES

LURDES & GOMES � SERVIÇOS DE TÁXIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 971;
identificação de pessoa colectiva n.º P504506340 ; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 3/991012.

Certifico que por escritura de 10 de Agosto de 1999, exarada de
fls. 140 a 141 v.º do Livro 624-A , do Cartório Notarial de Loures,
foi constituída a Sociedade em epígrafe, entre:

José Rodrigues Gomes;
Maria de Lurdes Pedroso Fernandes Gomes
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Que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Lurdes & Gomes � Serviços de Tá-
xis L.da, com sede no Bairro da Gulbenkian, lote 1, rés-do-chão, di-
reito, freguesia e concelho de Odivelas.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e
criadas e encerradas filiais, sucursais, estabelecimentos ou outras for-
mas locais de representação em qualquer ponto do país.

$ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, participar no
capital de outras sociedades e criar novas empresas ou participar na
sua criação, bem como associar-se a quaisquer entidades particulares
ou colectivas e com elas colaborar ou nelas tomar interesse sob qual-
quer forma, além de poder adquirir e alienar participações em socie-
dades com o mesmo ou diferente objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de transporte ocasional de
passageiros em veículos ligeiros.

3.º

O capital social é de 1 002 420$ e corresponde à soma de 2 quotas
iguais, do valor nominal de 501 210$, pertencentes uma a cada sócio.

4.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, mas a cessão a estranhos depende do consentimento da socie-
dade tendo esta em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo sempre direito de preferência.

5.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida pe-
los sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é necessária e  suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de favor,
fianças e abonações.

6.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, as Assem-
bleias Gerais serão convocadas por carta registada com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, para a morada dos sócios que constar dos li-
vros da sociedade.

7.º

Poderão ser exigidas dos sócios, com o voto unânime de todos,
prestações suplementares até ao montante global de 20 000 000$.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula
11392320

NEOTRANS � TRANSITÁRIOS (PORTO), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15 075;
identificação de pessoa colectiva n.º 502188332; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 2/991012.

Certifico que por escritura de 19 de Agosto de 1999, exarada de
fls. 76 a 77 do Livro 232-D, do 1.º Cartório Notarial de Vila Franca
de Xira, foram alterados os artigos do contrato que passa a ter a se-
guinte redacção: 3.º e 10.º.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
35 000 000$, e corresponde à soma de 2 quotas, uma no valor nomi-
nal de 20 000 000$ da sócia Ana Isabel de Oliveira Neto Guimarães,
uma no valor nominal de 15 000 000$ do sócio José António Ma-
deira Luís.

10.º

Poderão ser exigidas a cada sócio prestações suplementares de ca-
pital até ao montante de 25 000 000$, desde que aprovadas em As-
sembleia Geral.

O texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula
11392312

CORREIA & FILIPE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1 239,
C-4; identificação de pessoa colectiva n.º 500077088.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula
10836594

AUTO TRANSPORTADORA DA ARIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 163, C-3;
identificação de pessoa colectiva n.º 500841349.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula
11279079

TEIXEIRA BAPTISTA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 503, C-2;
identificação de pessoa colectiva n.º 500848912.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Maria Vicente Paula
10836330

PASTELARIA BOLO DOCE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6516,
C 17; identificação de pessoa colectiva n.º 501941576.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836187

JOSÉ NUNES GONÇALVES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2281,
C 6; identificação de pessoa colectiva n.º 500370770.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836110

LUCAS DIAS & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 726, C
2; identificação de pessoa colectiva n.º 500835209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836144
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MONTEIRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3016,
C 8; identificação de pessoa colectiva n.º 500776750.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836179

PASTELARIA CENTRAL DA BOBADELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1828,
C 5; identificação de pessoa colectiva n.º 500393664.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836195

SÉRGIO C. FIDALGO & AMILCAR S. FIDALGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1372,
C 4; identificação de pessoa colectiva n.º 500408912.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836292

SANTOS & GADANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2075,
C 6; identificação de pessoa colectiva n.º 500406804.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836276

LEONEL & RAPOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3076,
C 8; identificação de pessoa colectiva n.º 500821097.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836128

GOVINDJEE & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3723,
C 10; identificação de pessoa colectiva n.º 501151516.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836098

A. S. SIMÕES � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6505,
C 17; identificação de pessoa colectiva n.º 501934006.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 08487103

CINE � PORTELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3616,
C 10; identificação de pessoa colectiva n.º 501126988.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

20 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 10836578

CISNE DO PARQUE � COMÉRCIO
E INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11597;
identificação de pessoa colectiva n.º 501985689.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
10836586

AUTOMÓVEIS CARLOS MARÇAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14688;
identificação de pessoa colectiva n.º 504140140.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
08487200

PINA & TAXA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1125;
identificação de pessoa colectiva n.º 500553963.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
10836209

PIRIPIRI � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5777.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279419

JOSÉ MARIA CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12777;
identificação de pessoa colectiva n.º 500157855.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279400

EXTERNATO NACIONAL DE MOSCAVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14157/
971114; identificação de pessoa colectiva n.º 974242926; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 8/991013.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 102 � 3 de Maio de 20009470-(70)

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: duas quotas
do valor nominal de 4 500 000$ cada uma, pertencentes uma a cada
um dos sócios João Arménio de Carvalho Ferro Baptista e Maria José
Andrade Franco Vinha Ferro Baptista, e uma quota do valor nominal
de 1 000 000$ pertencente à sócia Ana Maria e Andrade Franco
Vinha.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta res-
pectiva.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11278420

RETEMCONTA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15982;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504666363; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 18/991013.

Certifico que por escritura de 28 de Setembro de 1999, exarada de
fls. 128 a 129 do livro 126, do Cartório Notarial do Centro de For-
malidades de Empresas de Lisboa, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, entre:

Filipe Miguel Pinheiro Esteves;
Ana Paula Pereira Pinheiro Esteves;
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RETEMCONTA � Conta-
bilidade, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Isabel Aboim Inglês, 7,
cave direita, freguesia e concelho de Odivelas.

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 re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de contabilidade, fis-
calidade e consultoria (não jurídica).

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas: uma de
4 000 euros do sócio Filipe Miguel Pinheiro Esteves e outra de
1 000 euros da sócia Ana Paula Pereira Pinheiro Esteves.

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 con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Filipe Miguel Pinheiro
Esteves.

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 ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11392428

AUTO TÁXI MANUEL MATIAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15981;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504678370; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/991013.

Certifico que, por escritura 6 de Outubro de 1999, exarada a fl. 131,
do livro 127 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades de
Empresas de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe por José Manuel Matias, que
se rege pelo seguinte contracto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Auto Táxi Manuel Matias,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Projectada, Vivenda Rosa
Maria, 2.º esquerdo, Casal da Serra, Porto da Paiã, freguesia da Pon-
tinha, concelho de Odivelas.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte público de aluguer em
veículo automóvel ligeiro de passageiros, transportes em táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao sócio
único ou a não sócios, com ou sem remuneração conforme aquele decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio único.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306440

DUARTE & SENA CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15979;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504683683; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/991013.

Certifico que por escritura de 8 de Outubro de 1999, exarada de fls. 88 a
89 do livro 128, do Cartório Notarial do Centro de Formalidade de
Empresas Lisboa, foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:

Henrique dos Anjos Duarte;
Dino Renato Sena Correia;
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Duarte & Sena Correia, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Ramalho, 8, 2.º frente,

freguesia e concelho de Odivelas.
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 re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O Objecto da sociedade consiste na construção civil, comércio,
importação e exportação de materiais de construção.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 102 � 3 de Maio de 2000 9470-(71)

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 005 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 502 500$, cada, tituladas uma por cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11392410

JARDIM DE INFÂNCIA ESPELHO DE ÁGUA DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6596;
identificação de pessoa colectiva n.º 501968679; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 14/991013.

Certifico que, por escritura de 25 de Agosto de 1999, exarada a
fl. 127, do livro 119 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
de  Empresas de Lisboa, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Alterados os artigos 1.º, 2.º, 9.º do contrato social que passam a ter
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Jardim de Infância Espelho de
Água de Odivelas, L.da e tem a sua sede na Rua Alfredo Roque Ga-
meiro, 16, A-B, Urbanização Quinta Nova, freguesia e concelho de
Odivelas.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de jardim de infân-
cia, creche, infantário, berçário e actividades de tempos livres.

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação em juízo
e fora dele, compete a quem para tal for designado em assembleia
geral, mantendo-se designada gerente a sócia Maria de Jesus de Oli-
veira Ferreira.

2 � A sociedade obriga-se, com a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

18 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306432

COLOR SHOP � ATELIER FOTOGRÁFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15970;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504469372; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 19/991011.

Certifico que, por escritura de 30 de Setembro de 1999, exarada a
fl. 140, do livro 29 do Cartório Notarial do Centro de Formalidades
de Empresas de Setúbal, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma COLOR SHOP � Atelier
Fotográfico, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Praça Infante D. Duarte, 10 B,
Urbanização do Infantado, freguesia e concelho de Loures.

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 actividades fotográficas dentro
e fora das instalações com utilização de equipamento digital e analógico
e comércio a retalho de material, artigos e equipamento fotográfico.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 500 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma do
valor nominal de 1 000 000$ pertencente ao sócio Joaquim António
Moreira Morgado e uma do valor nominal de 500 000$, pertencente
à sócia Chantal da Ressurreição Borges Morgado.

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 contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que, desde já,
ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os actos e contractos,
é necessária a intervenção de um gerente.

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

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.

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 segui-
da, 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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
bera em assembleia geral.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306416

PAIVA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15973/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º P 504559672; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 21/991012.

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

Manuel da Mota Mendes, natural de Vermoil, concelho de Pombal,
identificação fiscal n.º 146703286 e mulher Maria Eugénia da Silva
Paiva Mota Mendes, natural da freguesia de Vialonga, concelho de
Vila Franca de Xira, residentes na Rua Joly Braga Santos, lote G, 6.º
direito, em Lisboa, casados sob regime de comunhão de adquiridos,
outorgando ele por si e ambos na qualidade de representantes legais
de seu filho menor:

João Manuel Paiva Mendes, natural da freguesia de Campo Grande,
concelho de Lisboa, residente com os pais, identificação fiscal
n.º 212270745.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade respectivamente n.º 2448693 de 8 de Fevereiro de 1993 e
n.º 2369501, de 20 de Novembro de 1995, emitidos em Lisboa.
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Pelos outorgantes foi dito: Que, entre o outorgante varão e o re-
presentado de ambos, constituem uma sociedade comercial por quo-
tas, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paiva & Mendes, L.da.
2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Maestro Lopes Graça, 18 B,

freguesia de Prior Velho, concelho de Loures.
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, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro, bem como adquirir bens
móveis ou imóveis.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de grande variedade
de materiais para a indústria da construção; actividades de contabili-
dade, auditoria e consultoria para os negócios e a gestão; importação
e exportação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, uma de valor no-
minal de 1 800 000$, pertencente ao sócio Manuel da Mota Mendes
e outra de valor nominal de 200 000$, pertencente ao sócio João
Manuel Paiva Mendes.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
é necessária a intervenção de um gerente.

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio Manuel da Mota
Mendes.

ARTIGO 5.º

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11278765

IRSOLUÇÕES � CONTABILIDADE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15974/
991012; identificação de pessoa colectiva n.º P 504652419; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 22/991012.

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

Isaac Adão Rodrigues, natural da Guiné Bissau, residente na Rua
António Aleixo, lote 52, 2.º direito, Bairro São José, Camarate, iden-
tificação fiscal n.º 192189042, casado com Arlene Maria dos Reis
Duarte Rodrigues sob o regime da comunhão de adquiridos.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 12898813 de 29 de Maio de 1998 emitido pelos Servi-
ços de Identificação Civil de Lisboa.

Pelo outorgante foi dito: Que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, que se há-de reger pelas cláusulas seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IRSOLUÇÕES � Contabilidade,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida José Afonso, 9,
rés-do-chão A, freguesia de Apelação, concelho de Loures.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar e encerrar fi-
liais, agências ou sucursais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a contabilidade, assistência fiscal,
fotocópias, prestação de serviços, cabeleireiro e comércio de produ-
tos cosméticos, comércio de produtos tradicionais africanos alimen-
tares.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao só-
cio único ou não sócios, com ou sem remuneração, conforme aquele
decidir.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente, o sócio.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11278781

TRAPOPOLIS � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9116;
identificação de pessoa colectiva n.º 502690771.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279842

ROMEU JÚLIO PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 694;
identificação de pessoa colectiva n.º 500235562.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
07292384

O FORNO DA QUINTINHA � PADARIA E PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14061.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279796

LISCROMO � REPRESENTAÇÕES
DE ARTIGOS PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12631;
identificação de pessoa colectiva n.º 501389482.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279869



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 102 � 3 de Maio de 2000 9470-(73)

MANEXLAIS � COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8641;
identificação de pessoa colectiva n.º 502279567.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279648

PASTELARIA CERVEJARIA MIMOSA DA PÓVOA
DE SANTO ADRIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2902;
identificação de pessoa colectiva n.º 500755566; inscrição n.º 13;
número e data da apresentação: 9/991012.

Certifico que por escritura de 23 de Agosto de 1999, exarada de
fls. 4 a 6 verso do livro 147-N do 9.º Cartório Notarial de Lisboa,
foram alterados os artigos do contrato que passam a ter a seguinte
redacção: 4.º e 5.º n.os 1 e 2.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos outros
valores que constituem o activo da sociedade, é de 5 000 euros, equi-
valente a 1 002 410$, e corresponde à soma de três quotas dos se-
guintes valores:

Duas do valor nominal de 1 666 euros cada uma, equivalente a
334 003$, pertencente uma a cada um dos sócios Fernando dos San-
tos Martins e Fernando de Jesus Martins; e

Uma do valor nominal de 1 668 euros, equivalente a 334 404$,
pertencente ao sócio Mário de Jesus Martins

ARTIGO 5.º

1 � A gerência dispensada de caução, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Fer-
nando dos Santos Martins, que desde já fica nomeado gerente.

2 � Para que a sociedade se considere validamente vinculada é
suficiente a assinatura de um gerente.

Mais se certifica que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 7, averbamento 1, Of. numero e data de apresenta-

ção: 8/991012:
Facto: cessação da gerência.
Gerentes: Fernando Inocêncio e Maria do Carmo Ribeiro Henri-

ques Inocêncio.
Causa: renúncia. Data: 23 de Setembro de 1999.

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

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
07732538

INDEP � INDÚSTRIAS DE DEFESA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14042;
identificação de pessoa colectiva n.º 501129170.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279885

CSS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12537;
identificação de pessoa colectiva n.º 503545350.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

21 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279834

SANTOS & COUTINHO, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11796;
identificação de pessoa colectiva n.º 503352721; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/991011.

Certifico que, por escritura de 29 de Abril de 1999, exarada a fl. 2,
do livro 201-I do 15.º Cartório Notarial de Lisboa, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

Alterado o contrato social quanto ao artigo 4.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios os
quais desde já ficam nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura individual de qualquer um dos gerentes
nomeados.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11259825

SERIGRAFIA INDUSTRIAL DE LOURES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15978/
991013; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/991013.

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

Emanuel Luis da Silva Meireles e mulher, Josefina Seguro das Ne-
ves da Silva Meireles, casados na comunhão geral, como declararam,
naturais ele da freguesia da Sé de Évora e ela da de Assentiz, conce-
lho de Torres Novas e residentes na Rua Combatentes do Ultramar,
149, São Sebastião de Guerreiros, Loures.

Verifiquei a sua identidade pelos bilhetes de identidade, n.os

313579 de 21 de Dezembro de 1989 e 2355037 de 21 de Dezembro
de 1989, emitidos pelo Centro de Identificação Civil e Criminal.

Declararam.
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas de responsabilidade limitada, a qual se regerá
nos termos constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Serigrafia Industrial de Loures, L.da, com
sede na Rua Combatentes do Ultramar, 149, São Sebastião de Guer-
reiros, freguesia e concelho de Loures.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada dentro do mesmo concelho e criadas e encerradas filiais,
sucursais, estabelecimentos ou outras formas locais de representação
em qualquer ponto do país.

§ 2.º A sociedade poderá sob qualquer forma legal, associar-se com
outras pessoas, para formar sociedades, agrupamentos complementa-
res, consórcios e associações em participação, além de poder adquirir
e alienar participações em sociedades com o mesmo ou diferente
objecto.

2.º

O objecto social consiste na actividade de serigrafia e artes gráficas.

3.º

O capital social é de 400 000$, realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos termos da lei e corresponde à soma de duas quotas iguais de
200 000$, pertencentes uma a cada sócio.
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4.º

A gerência social, dispensada de caução e com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
ambos os sócios, desde já são nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus
actos e contratos, é bastante a assinaturas de qualquer dos gerentes.

5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livremente permitida entre os
sócios, seus cônjuges ou descendentes, mas a cessão a estranhos depen-
de do consentimento da sociedade tendo esta em primeiro lugar e os
sócios não cedentes em segundo lugar, sempre direito de preferência.

6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital com voto
unânime de todos os sócios, até ao montante global de 20 000 000$.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
10582614

PRODIQUEMI � PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE PRODUTOS QUÍMICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12757;
identificação de pessoa colectiva n.º 501521399; inscrição n.º 6;
número e data da apresentação: 11/991013.

Certifico que, por escritura de 23 de Junho de1999, exarada a fls.22,
do livro 168-I do 16º Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alterados os artigos 1º(corpo), 2º, 3º § único, 4º e 7º, e introduzidos
dois novos artigos o 9º e o 10º, que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PRODIQUEMI � Produtos
e Distribuição de Produtos Químicos, L.da, tem a sua sede na Rua Jú-
lio Borba, 23, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odi-
velas, e durará por tempo indeterminado.

§ único. (Mantém-se igual)

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto especifico a produção e distri-
buição de produtos químicos.

2 � A sociedade poderá subscrever, adquirir ou partilhar em quais-
quer sociedades, com objecto social diferente ou igual ao seu, e em
agrupamentos complementares de empresas ou outras formas de as-
sociação.

ARTIGO 3.º

(Corpo mantém-se igual).
§ único. Os sócios poderão em assembleia geral deliberar por

unanimidade que lhe sejam exigidas prestações suplementares até ao
valor máximo de 100 000 000$.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, a sua representação fora e em
juízo, activa e passivamente, fica a cargo da gerência.

2 � Os gerentes poderão não ter direito a remuneração se tal vier
a ser deliberado pela assembleia geral, podendo a mesma consistir,
total ou parcialmente, em participação nos lucros.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente.
4 � A gerência fica a cargo do sócio António Manuel Oliveira

Delgado.
ARTIGO 7.º

1 � Os sócios poderão fazer-se representar nas assembleias gerais
por outros sócios ou por outra pessoa, mediante carta, dirigida ao
presidente da mesa da assembleia geral, e ainda que tais assembleias se
efectuem sem observância de formalidades prévias.

2 � O mandato conferido nos termos deste número pode vigorar
por tempo indeterminado.

ARTIGO 9.º

1 � Com respeito pelo disposto no artigo 33.º do Código das So-
ciedades Comerciais, os lucros apurados em cada exercício, depois de

deduzida a percentagem legal necessária à constituição ou reintegra-
ção da reserva legal, terão a aplicação que for deliberada em assem-
bleia geral, por maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer
limite mínimo de distribuição aos sócios.

2 � No decurso de um exercício poderão ser feitos aos sócios
adiantamentos sobre lucros, desde que respeitados os requisitos legais.

ARTIGO 10.º

Dissolvida a sociedade, mesmo que por deliberação dos sócios, o activo
e o passivo serão adjudicados aos sócios na proporção das suas quotas.

O texto completo do contrato na sua redacção actualizada ficou
depositada na pasta respectiva

Está conforme o original.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível)
11278609

FRANCISCO PEDRO & SOARES � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15976/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º P 504525158; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 9/991013.

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

1.º António Francisco Pedro, natural da freguesia de Souto, conce-
lho de Abrantes, contribuinte fiscal n.º 112723438, casado sob o re-
gime da comunhão de adquiridos com Adelaide Mendes Sarmento
Pedro, residente na Rua de São Miguel, vivenda Pedro, Bairro Moi-
nho do Baeta, Caneças.

2.º Manuel Oliveira Soares, natural da freguesia de Souto já referido,
contribuinte fiscal n.º 100767028, casado sob regime da comunhão de
adquiridos com Natavidade de Oliveira Filipe, residente na Rua João
Vilarett, 32, rés-do-chão, Ramada, Odivelas, concelho de Loures.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos bilhetes de
identidade n.os 5095183 de 15 de Março de 1993 e 6153233 de 30 de
Abril de 1993 ambos passados pelo arquivo de Lisboa.

Disseram os outorgantes que pela presente escritura constituem uma
sociedade comercial por quotas que se regerá pelas disposições dos
artigos seguintes:

1.º

Firma

A sociedade adopta a firma Francisco Pedro & Soares � Constru-
ção Civil, L.da.

2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua João Vilarett, 32,
rés-do-chão esquerdo, Ramada, freguesia da Ramada, concelho de
Odivelas.

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 sucur-
sais, agências, delegações ou outras formas locais de representação.

3.º

Objecto

A sociedade tem como objecto a indústria da construção civil,
compra e venda de terrenos para construção e revenda dos mesmos.

4.º

Capital

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
3 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de 1 500 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios.

5.º

Amortização de quotas

A sociedade poderá amortizar qualquer quota sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhora ou incluída em massa

falida ou insolvente;
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b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade fora dos
casos previstos no n.º 2 do artigo 228º do Código das Sociedades
Comerciais.

6.º

Gerência

1 � A gerência fica a cargo de ambos os sócios desde já designados
como gerentes.

2 � Para vincular a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
10870644

JOSÉ MANUEL S. OLIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 6948.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279060

ARGOMEL � SOCIEDADE DE PROMOÇÃO
E GESTÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13833.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

18 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Maria Zita Carreto Crespo.
11279095

A RISCADINHA � REPARAÇÕES DE ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2743;
identificação de pessoa colectiva n.º 500703426; inscrição n.º 5;
número e data da apresentação: 13/951003.

Certifico que por escritura de 10 de Fevereiro de 1995, exarada de
fls. 76 a 78 do livro 68-F do Cartório Notarial de Moscavide, foram
alterados os artigos do contrato que passa a ter a seguinte
redacção: artigos 1º e 2º.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma: A RISCADINHA � Reparações de
Electrónica, L.da, tem a sua sede no Largo Cinco de Outubro
n.º 23 A, freguesia de Sacavém, concelho de Loures, e a sua duração
é por tempo indeterminado contando-se o seu início na data de sua
constituição.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em: reparação de materiais de electróni-
ca, televisão e vídeo; comércio de materiais electrónicos e electrodo-
mésticos.

O texto completo na sua redacção actualizada ficou depositada na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 1999. � A Ajudante,.(Assinatura ilegível)
11278196

LOURENÇO & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13706;
identificação de pessoa colectiva n.º 503876623.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278854

MANUEL PEREIRA & CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10625;
identificação de pessoa colectiva n.º 503054143.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278900

PEREIRA & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 02606;
identificação de pessoa colectiva n.º 500656703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278951

FARMÁCIA OCEANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13568;
identificação de pessoa colectiva n.º 503859168.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
10805885

CLIMONTA � CLIMATIZAÇÃO,
MONTAGENS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11306530

CENTRO CLÍNICO DE DIAGNÓSTICO
DOUTORA NAFEEZA JUMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9113;
identificação de pessoa colectiva n.º 502709480.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
10502785

INDESTOFO � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE MÓVEIS E ESTOFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2734,
C-7; identificação de pessoa colectiva n.º 500606161.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278862

AUTO PONTO ALTO, REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE VIATURAS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 12775;
identificação de pessoa colectiva n.º 503617563.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278889

NUNES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4136;
identificação de pessoa colectiva n.º 501284273.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � O Ajudante, João Artur Salgueira Vaz.
11278846

AUTO-TÁXIS, LOURIDAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9829;
identificação de pessoa colectiva n.º 500538964

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula 09183680

DAILIDOCE � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3242;
identificação de pessoa colectiva n.º 500885915.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11306521

BATALHA & MATEUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 2472;
identificação de pessoa colectiva n.º 500591148.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278820

AVELINO INÁCIO COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 11936;
identificação de pessoa colectiva n.º 500656703.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278838

DROGARIA ROGÉRITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 851;
identificação de pessoa colectiva n.º 500088292.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278811

FRANCISCO PEREIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13062;
identificação de pessoa colectiva n.º 503697044.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278897

GESFRAGUI � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15975/
991013; identificação de pessoa colectiva n.º P 504363158; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 3/991013.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação GESFRAGUI �Activida-
des Hoteleiras, L.da, e tem a sua sede na Urbanização da Portela, 162,
10º, A, freguesia da Portela, concelho de Loures.

2 � Por simples deliberação da gerência, pode  a sociedade deslo-
car a sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como abrir sucursais, agências, filiais, delegações ou outras
formas de representação em qualquer ponto do território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto: restaurante, churrasqueira, bar, café
e outras actividades hoteleiras.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em moeda é de
5 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas, uma de 4 500 eu-
ros do sócio Manuel Ferreira Costa, e outra de 500 euros da sócia
Elsa Maria Simões da Cruz.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios, por acordo unânime de to-
dos, prestações suplementares, até ao montante global de 10 000 000$.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme vier a ser delibera-
do em assembleia geral, será exercida por um ou mais gerentes a de-
signar em assembleia geral, ficando desde já nomeado gerente o sócio
Manuel Ferreira Costa.

2 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.
3 � Os poderes dos gerentes não correspondem a prestação de

garantias reais ou pessoais, a dívida de outras entidades, salvo se hou-
ver justificado interesse próprio da sociedade.

ARTIGO 7.º

A cessão de quotas entre sócios, é livremente permitida, a cessão
a estranhos porém fica dependente do consentimento da sociedade, à
qual é reservado o direito de preferência, direito que se devolverá aos
sócios não cedentes, se aquela, dele, não quiser usar.
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ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Sempre a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas, por cartas registadas com aviso de recep-
ção, dirigidas aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11279044

TIPOLASER � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7461;
identificação de pessoa colectiva n.º 502251700; averbamento 2 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/991013.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Facto: cessação de funções de gerente.
Gerente: Carlos Alberto de Carvalho Beleza;
Causa: renúncia;
Data: 20 de Julho de 1999.

Está conforme o original.

18 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível)
11306424

PLADUROTEL � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15985;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504680900; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/991014.

Certifico que por escritura de 24 de Setembro de 1999, exarada de
fls. 74 a 74 v.º do livro 146-F, do 2º Cartório Notarial de Vila Franca
de Xira foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:

Orlando Eduardo Cordeiro Teixeira;
Rogério Paulo Cordeiro dos Reis Teixeira;
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PLADUROTEL � Indústria de
Equipamentos Hoteleiros, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta Padre Abel Varzim, 2,
1º frente, freguesia da Bobadela, concelho de Loures.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto, fabrico e comercialização de equipa-
mentos para hotelaria e escritórios.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 002 410$ (5 000 euros) e corresponde a duas quotas no valor de
501 205$ (2 500 euros), pertencentes aos sócios Rogério Paulo Cor-
deiro dos Reis Teixeira e Orlando Eduardo Cordeiro Teixeira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertence aos só-
cios, ficando desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme vier a ser deliberado em assembleia geral.

§ único. Para obrigar a sociedade, bem como, em geral, para represen-
tar, em juízo e fora dele, activa e passivamente, é necessária a assinatura
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

Os sócios ficam autorizados a celebrar quaisquer negócios jurídicos
com a sociedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do
objecto social.

Está conforme o original.

22 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível)
11278714

JOÃO SIMÃO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15984;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504323911; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 4/991014.

Certifico que por escritura de 11 de Março de 1999, exarada de
fls. 69 a 70 do livro 251-H, do 13º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre:

João Carlos Fernandes Simão;
Elisabete Simões Gonçalves Simão;
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de João Simão � Trans-
portes, L.da.

ARTIGO 2.º

1 � Tem a sede no Bairro das Loureiras, 153, 1º, em Camarate,
freguesia de Camarate, concelho de Loures.

2 � A gerência fica com a faculdade de deslocar a sede para qual-
quer outro local, mediante deliberação da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

A sociedade poderá criar filiais, agências, delegações ou sucursais,
em qualquer ponto do país, se os sócios nisso acordarem.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o transporte de mercadorias.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais de
5 000 000$, uma de cada sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete a dois ou mais gerentes.

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

ARTIGO 7.º

Na cessão de quota, têm preferência os sócios não cedentes em
primeiro lugar, e pessoas estranhas à sociedade em segundo lugar.

Declararam ainda os outorgantes, para valer como deliberação social:
a) São desde já nomeados gerentes ambos os sócios;
b) É nomeado gerente com capacidade profissional, Carlos Alberto

Martins Janeira, divorciado, natural de Lisboa, freguesia de São Se-
bastião da Pedreira, residente na Avenida Padre Himalaia, 1, 3.º, di-
reito, na Damaia, concelho de Amadora.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11278650

ESTAÇÃO DE SERVIÇO AUTO SOMANOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 1021;
identificação de pessoa colectiva n.º 500100438; averbamento 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/991014.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Inscrição n.º 1, averbamento n.º 1, apresentação: n.º 1/991014:
Facto: cessação da gerência.
Gerente. João de Sousa Rodrigues.
Causa: renúncia. Data: 16 de Setembro de 1999.

Está conforme com o original.

16 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11279052

KADY � CONFECÇÕES DE HOMEM E SENHORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15969;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504560522; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 15/991011.
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Certifico que por escritura de 10 de Agosto de 1999, exarada de
fl. 2 do livro 239-F do 10.º Cartório Notarial de Lisboa, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, entre: Maria da Conceição Martins
Roque Ferreira e Alfredo Ferreira Martins, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma KADY � Confecções de Homem e
Senhora, L.da, com sede na Alameda Fernando Namora, 9, 3.º esquer-
do, freguesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de lingerie, malhas e confec-
ções para homem e senhora, bem como a comercialização dessa con-
fecção.

3.º

O capital social é de 5 000 euros, que após a taxa de conversão
corresponde a (1 002 410), integralmente realizado em dinheiro já
entrado na caixa social, está dividido em duas quotas iguais de 2 500 eu-
ros, cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Maria da Concei-
ção Martins Roque Ferreira e Alfredo Ferreira Martins.

4.º

A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral pertence a ambos os sócios, os quais são desde já nomea-
dos gerentes, sendo suficiente a assinatura de um gerente, para vin-
cular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11278773

MACRISPAVE � PAVIMENTOS E ABRASIVOS, L.DA

(anteriormente MAGALHÃES & CRISTÓVÃO
 CONSTRUÇÕES CIVIL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15158;
identificação de pessoa colectiva n.º 504299956; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 14/991011.

Certifico que, por escritura de 2 de Setembro de 1999, exarada a
fl. 134, do Livro 525-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foram
efectuados os seguintes actos de registo:

Aumento o capital de 400 000$ para 1 400 000$, tendo também
sido alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do contrato que passam a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MACRISPAVE � Pavimentos e
Abrasivos, L.da, e fica com a sua sede na Rua Azevedo Coutinho, 8,
2.º esquerdo, concelho de Odivelas.

2.º

O seu objecto consiste na prestação de serviços de colocação de
pavimentos e abrasivos.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 400 000$, dividido em duas quotas a saber:

Uma no valor nominal de 1 200 000$ pertencente ao sócio Ramiro
Cândido Martins de Magalhães; e

Uma no valor nominal de 200 000$ pertencente ao sócio Artur
Manuel Custódio Cristóvão.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306386

T. I. � TECNOLOGIA INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9859;
identificação de pessoa colectiva n.º 501848487; averbamento 2 à
inscrição n.º 4 e inscrição n.º 7; números e datas das apresenta-
ções: 10/991011 e 4/990628.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
1) Facto: cessação de funções de administrador e fiscal � de António

Jacinto Lopes Gomes e Maria do Rosário Líbano Monteiro, por renún-
cia de 21 de Agosto de 1998 e 30 de Março de 1998 respectivamente:

2) Inscrição n.º 7, apresentação: n.º 4/990628 � nature-
za: provisória por dúvidas.

Facto: nomeação de membros dos órgãos sociais.
Administrador: Fortunato dos Prazeres de Jesus Lopes, casado,

Travessa dos Fornos, 11, 3.º esquerdo, Lisboa.
Presidente do conselho fiscal: Maria do Céu Reis Roseiro Pinto de

Almeida (ROC), casada, Rua Cidade de Cardif, 42, 1.º esquerdo, Lisboa.
Data da deliberação: 26 de Março de 1999.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306378

SIMÕES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 225;
identificação de pessoa colectiva n.º 501111379; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 8/991011.

Certifico que, por escritura de 15 de Setembro de 1999, exarada a
fl. 66, do livro 107-J do Cartório Notarial de Moscavide, foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

Aumento do capital de 30 000$ para 1 200 000$ tendo sido alte-
rado o artigo 2.º do contrato que passa a ter a seguinte redacção:

2.º

O capital social é de 1 200 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de 600 000$ cada
uma, pertencentes em comum e sem determinação de parte ou direi-
to a Maria Ana de Oliveira Bouças, Mário Oliveira Bouças, Maria do
Céu de Oliveira Bouças, Sandro Miguel Abrantes de Oliveira, e Bruno
Alexandre Gonçalves de Oliveira.

O texto completo do contrato na redacção actualizada ficou depo-
sitado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11258675

EBANISTE D�ART � RESTAURO E REPRODUÇÃO
DE ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15968;
identificação de pessoa colectiva n.º P 504469185; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 6/991011.

Certifico que por escritura de 22 de Setembro de 1999, exarada de
fls. 91 a 91 v.º do livro 47-G do Cartório Notarial de Benavente, foi
constituída a sociedade em epígrafe, entre:

João Manuel Maia Simões e João Manuel Pires Resende, que se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ebaniste D�Art � Restauro e Repro-
dução de Artes Decorativas, L.da e tem a sua sede na Avenida D. Diniz,
10, 1.º esquerdo, Odivelas, concelho de Loures.
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ARTIGO 2.º

A gerência poderá livremente deslocar a sede social dentro do con-
celho da sede ou para concelho limítrofe e, bem assim, criar sucur-
sais, filiais, agências ou outras formas locais de representação no ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade é cursos e promoção de estágios
pós-formação na área de restauro e fabrico de peças artísticas e re-
produção de artes decorativas, comércio de mobiliário e peças de arte.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5 000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde ao sócio João Manuel Maia Simões
e outra de 2 500 euros pertencente ao sócio João Manuel Pires Re-
sende.

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não consoante for deliberado em as-
sembleia geral, pertence a todos os sócios que, desde já, são nomea-
dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se nos seus actos e contratos com a assinatura
de ambos os gerentes.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 9.º

Mediante prévia deliberação dos sócios, fica permitida a participa-
ção da sociedade em agrupamentos complementares de empresas, bem
como em sociedades de objecto diferente, ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 10.º

A sociedade, por deliberação da assembleia geral a realizar até 60 dias
a contar 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 sua

arrematação ou adjudicação;
c) Por partilha judicial ou extrajudicial da quota, na parte que não

seja adjudicada ao seu titular;
d) Por infracção do sócio em outorgar a escritura de cedência da

sua quota a terceiro depois de os sócios ou a sociedade terem decla-
rado preferir na cessão.

ARTIGO 11.º

1 � Qualquer sócio poderá exonerar-se no caso de lhe serem exi-
gidas, contra o seu voto, prestações suplementares de capital.

2 � O direito de exoneração é igualmente atribuído ao sócio que
lhe fique vencido nas deliberações de fusão ou de cisão da sociedade.

Está conforme.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11278447

MALUJOVIL � CONSTRUÇÕES CIVIS MACHADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 10533;
identificação de pessoa colectiva n.º 503032557; inscrições n.os 4 e
5; números e data das apresentações: 4 e 5/991011.

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 1999, exarada a fl. 18,
do livro 514-B do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foram efectuados
os seguintes actos de registo:

Alterado o artigo 4.º do contrato social, que passa a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem a ambos os
sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, con-
forme vier a ser deliberado em assembleia geral.

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

2 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral, reu-
nida para o efeito, podendo a gerência ser entregue a terceiro não sócio.

2) Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Facto: Nomeação de gerente; gerente,  Manuel Gonçalves Macha-

do, casado, Rua de São José, 13, 2.º esquerdo, Póvoa de Santo Adrião;
Data da deliberação: 12 de Julho de 1999.

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

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível).
11306360

G. C. O. � GESTÃO E COORDENAÇÃO DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14731/
980521; identificação de pessoa colectiva n.º 504151614; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/991012.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do pacto, que
passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Abel Teixeira Pinto, 7,
sala 1 ponto 05, torres da Bela Vista, freguesia de Santo António dos
Cavaleiros, concelho de Loures.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes da escrituração é de 2 100 000$ e está dividido
em três quotas iguais do valor nominal de 700 000$, pertencentes
cada uma delas a cada um dos sócios.

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

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11278200

FERTOBER � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 13168/
960912; identificação de pessoa colectiva n.º 503718831; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 19/991012.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3, apresentação 19/991012:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 6 de Agosto de 1999.

Está conforme o original.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11278684

MOSAICOMASSA CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 15972;
identificação de pessoa colectiva n.º 974747580; inscrição n.º 1;
número e data da apresentação: 17/991012.

Certifico que por escritura de 17 de Agosto de 1998, exarada de
fls. 121 a 123 do livro 170-I, do 15.º Cartório Notarial de Lisboa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, entre:

Fernando Manuel Carvalho Gomes;
Firmino dos Santos Graça,
que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

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

tem a sua sede na Rua A, 28, Quinta da Vitória, freguesia de Portela,
concelho de Loures.
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§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode trans-
ferir a sua sede social, dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, é de 400 000$, e corresponde à soma de duas quotas
iguais de 200 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Manuel Carvalho Gomes e Firmino dos Santos Graça.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital, até ao quíntuplo do capital social, e estes poderão fazer à
sociedade os suprimentos que ela carecer, nos termos e condições a
deliberar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A gerência e administração da sociedade, com ou sem remuneração
conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por am-
bos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo necessá-
rias as assinaturas de ambos para obrigar validamente a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

§ 1.º A sociedade poderá constituir mandatários ou procuradores da
sociedade para a prática de determinados actos ou categorias de actos.

§ 2.º Os gerentes não poderão obrigar a sociedade em actos e do-
cumentos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças, abona-
ções, avais, letras de favor e outros semelhantes.

ARTIGO 5.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, dependendo do
consentimento da sociedade, quando para estranhos, tendo os sócios
não cedentes o direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Quando a quota for objecto de arresto, arrolamento, penhora

ou adjudicação em juízo, falência ou insolvência;
b) Por acordo com o respectivo titular;
c) Por interdição ou inabilitação;
d) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja sócio.

Está conforme o original.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11392339

BAPTISTA & IRMÃOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 899;
identificação de pessoa colectiva n.º 500043000; inscrição n.º 18;
número e data da apresentação: 15/991012.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 18, apresentação 15/991012:
Facto: nomeação dos membros dos órgãos sociais.
Conselho de administração � presidente: António Marques Batista;
Vogais � Maria Alice Cecília Martins e Luís Alberto Mendes;
Fiscal único � Leopoldo Alves & Associados, SROC;
Suplente � António Baltazar Mortal (ROC), casado, Tapada do

Mocho, bloco D-3, 9.º direito, Paço de Arcos.

Está conforme.

15 de Outubro de 1999. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
11392355

SÉRGIO LEAL HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 3292/
791017; identificação de pessoa colectiva n.º 500890200; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 11/991012.

Certifico que foi alterado o artigo 3.º do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constante da escrituração social é de

6 000 000$, correspondente à soma de duas quotas, uma do valor
nominal de 3 750 000$, pertencente ao sócio Sérgio Leal Henriques,
e uma do valor nominal de 2 250 000$, pertencente ao sócio Sílvino
Fontes Leal Henriques.

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

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
07732546

SOCIVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 5916/
861027; identificação de pessoa colectiva n.º 501741313; inscri-
ções n.os 5 e 6; números e data das apresentações: 12 e 13/991012.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 6.º do pacto que pas-
sam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 25 000 000$ e
encontra-se dividido nas seguintes quotas:

Uma do valor de 5 000 000$ pertencente ao sócio Alberto da Sil-
va Lopes;

Uma do valor de 5 000 000$ pertencente ao sócio Carlos Alberto
da Silva Lopes;

Uma do valor de 10 000 000$ pertencente à sócia Maria Celeste
da Silva Lopes Domingues;

Uma de 400 000$ e outra de 4 600 000$, pertencentes à sócia
Maria Isabel da Silva Lopes Beja, sendo a primeira seu bem próprio.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelos sócios Alberto da
Silva Lopes, Carlos Alberto da Silva Lopes e pelo não sócio Hilário
da Silva Lopes, já antes nomeados gerentes.

O texto na sua redacção actualizada ficou depositado na pasta res-
pectiva.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
11278633

ALIASOFT � SOFTWARE TÉCNICO E CIENTÍFICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 14544/
980316; identificação de pessoa colectiva n.º 504096397; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 10/991012.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
Inscrição n.º 3, apresentação 10/991012:
Facto: dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas: 12 de Julho de 1999.

14 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Aldina Marracho.
07732554

CENTRO CLÍNICO DE ODIVELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7459;
identificação de pessoa colectiva n.º 502244321.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278943

J. PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 9970;
identificação de pessoa colectiva n.º 502898950.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1998.

19 de Outubro de 1999. � A Ajudante, Isabel Paula. 11278870

VILA FRANCA DE XIRA

IARP � INSTITUTO DE APOIO
E REEDUCAÇÃO PEDAGÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4710; averbamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4;
números e data das apresentações: 2 e 4/000320.

Certifico que foram requeridos os seguintes actos de registo:
1 � Cessação de funções de gerente de Filipa Drumond Monteiro

da Silva e de Mónica Maria Soares Carvalho.
2 � Alteração parcial do contrato: artigo alterado: 4.º o qual pas-

sa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, sem remuneração, compete à sócia
Maria Isabel Soares Carvalho Santos, desde já nomeada gerente e ain-
da a não sócios a nomear em assembleia geral.

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

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478896

TARIFA � COMÉRCIO ALIMENTAR, HIGIENE E LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4775; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000321.

Certifico que foi depositada escritura, de que consta o contrato da
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TARIFA � Comércio
Alimentar, Higiene e Limpeza, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede no Parque Industrial da Eurofil,
sala 40, Póvoa de Santa Iria, freguesia de Póvoa de Santa Iria, con-
celho de Vila Franca de Xira.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da gerên-
cia, bem como abrir ou encerrar agências, delegações, sucursais ou
outras formas de representação em território nacional ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio e distribuição de ali-
mentos, artigos de higiene e limpeza.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 000 000$, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas, uma de
1 600 000$, pertencente ao sócio Lusitano Manuel Gomes
Carvalhinho e outra de 400 000$, pertencente à sócia Alcina Maria
Alves Vaz Henriques dos Santos.

§ 1.º Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1 500 000$.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Lusitano Manuel
Gomes Carvalhinho, que, desde já, fica nomeado gerente.

§ 1.º Para a sociedade fica validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos, é necessária a assinatura de um dos gerentes.

§ 2.º A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios, é livremente
permitida, sendo neste caso o preço da aquisição o respectivo valor
nominal. Depende sempre do prévio consentimento da sociedade a
cessão de quotas a estranhos, sendo deste caso, conferido o direito de
preferência, em primeiro lugar à sociedade e, em segundo, aos sócios
não cedentes, na proporção das quotas de que, ao tempo, sejam titu-
lares.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência ou cessão gratuita;
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 legi-

timários;
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.
§ 1.º 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 do sócios ou terceiros.

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

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

ARTIGO 7.º

Quando a lei não prescreva outras formalidades, as assembleias gerais
serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas aos sócios
com a antecedência mínima de 15 dias.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478837

TRANSPORTES DAVID & SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4725; identificação de pessoa colectiva n.º 502486309;
inscrições n.os 11 e 13; números e datas das apresentações: 21/
970812 e 5, 6 e 7/000126.

Certifico que foram requeridos os seguintes actos de registo:
1 � Aumento de capital de 2 000 000$ para 50 000 000$, inte-

gralmente realizados em dinheiro e alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º
do contrato que passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Transportes David & Sucessores, L.da,
tem a sua sede na Ponte da Silveira, Estrada Nacional 10, freguesia
de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma de
48 000 000$ pertencente à sócia Maria Fernanda Fernandes Tava-
res, e outra de 2 000 000$ pertencente ao sócio José Silvestre da
Piedade Santos.

ARTIGO 5.º

A sociedade fica obrigada, em todos os seus actos e contratos, em
juízo e fora dele, com a intervenção de qualquer um dos gerentes.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466200

GUSTAVO & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1200; identificação de pessoa colectiva n.º 501344004;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 3/000316.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
1 � Alteração dos artigos 3.º do contrato social, com aumento de

capital de 1 500 000$ para 10 000 000$ integralmente realizado em
dinheiro, que passam a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 10 000 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas:

Uma do valor de 4 750 000$, pertencente à sócia Maria Cristina
Gonçalves Branco Pereira e uma do valor de 5 250 000$, pertencen-
te ao sócio Gustavo Lourenço Branco.

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

Está conforme o original.

27 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478810

PAULA & MACEDO � SERVIÇOS DE LIMPEZA
E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4773; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000316.

Certifico que foi depositada escritura, de que consta o contrato, da
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paula & Macedo � Serviços de Lim-
peza e Jardinagem, L.da, com sede na Quinta das Colunas, lote 12, 2.º
esquerdo, na localidade de Verdelha de Baixo, freguesia de Alverca do
Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

§ único. A gerência da sociedade poderá mudar a sede dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar sucur-
sais, agências, delegações ou quaisquer outras formas de representa-
ção, no país ou no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste na actividade de serviços diversos de limpe-
za e jardinagem, empreitadas de cargas.

3.º

O capital social é de 7 400 euros, que após a taxa de conversão
corresponde a (1 483 567$), integralmente realizado em dinheiro, está
dividido em duas quotas: uma de 5 920 euros pertencente ao sócio
Valério António Macedo Costa e outra de 1 480 euros pertencente à
sócia Paula Cristina Gonçalves Costa.

4.º

A gerência remunerada ou não conforme for deliberado em assem-
bleia geral pertence ao sócio Valério António Macedo Costa, o qual
é desde já nomeado gerente, sendo suficiente a assinatura de um ge-
rente, para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos.

5.º

Apenas é livre a cessão de quotas entre sócios.
§ único. Na cessão de quotas a terceiros, a sociedade em primeiro

lugar e os restantes sócios, em segundo, gozam do direito de prefe-
rência.

6.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de responsa-
bilidade limitada em sociedades com objecto do seu, em sociedades
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Pires de Carvalho. 11466162

EQUILONGA � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PARA CONSTRUÇÃO

CIVIL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4776; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000321.

Certifico que foi depositada escritura, de que consta o contrato, da
sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma EQUILONGA � Comércio e
Reparação de Material e Equipamento para Construção Civil,
Unipessoal, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua 28 de Setembro, 16 A,
freguesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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 comércio a retalho e por grosso de
material e equipamento para construção civil, bem como a sua im-
portação, exportação e representação. Reparação de equipamento para
construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5 000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao 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 so-
ciedade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complementares
de empresas e no capital social de outras sociedades, nos termos per-
mitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos comple-
mentares e ou empresas não coincida no todo ou em parte com aque-
le que a sociedade está exercendo.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478845

MEGA KIDS � EXTERNATO PRÉ-PRIMÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4777; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000321.
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Certifico que foi depositada a escritura, de que consta o contrato,
da sociedade em epígrafe, que se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MEGA KIDS � Externato
Pré-Primário, L.da.

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Quinta do Serpa, 32, fre-
guesia de Vialonga, concelho de Vila Franca de Xira.

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 re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de externato parti-
cular de ensino pré-escolar, berçário, infantário e actividades de tem-
pos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 001 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas de igual valor
nominal de 1 667 euros cada, pertencente uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos, é necessária a intervenção de um gerente, excepto no acto de
compra e venda de viaturas e/ou imóveis, para o qual 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 socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � Helena Maria Pacheco Vieira Correia
Pires de Carvalho. 11478853

ROSADO & BARROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Identifi-
cação de pessoa colectiva n.º 504456113; inscrição n.º 2; número
e data da apresentação: 2/000316.

Certifico que foi registado o seguinte acto de registo:
1 � Alteração parcial do contrato, artigo alterado: 7.º:

7.º

Serão exigíveis prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante de 4 000 000$, ficando todos os sócios a elas obrigados na
proporção das respectivas quotas, mediante deliberação unânime dos
mesmos.

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

Está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11478861

PORTO
PORTO � 1.A SECÇÃO

CASA DE PASTO O MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6986; identificação de pessoa colectiva n.º 504237098; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 29/000321; pasta n.º 6986.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 3.º
e 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 400 000$, dividido
em duas quotas iguais de 200 000$, uma de cada um dos sócios,
Almerinda da Conceição de Oliveira Martins Castro e Firmino Perei-
ra de Castro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

23 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956119

FUNDEVILA & FUNDEVILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3754; identificação de pessoa colectiva n.º 503548073; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000328; pasta n.º 3754.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: deslocada para a Rua de Brito Capelo, 319, Matosinhos.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956488

CORPROL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46312; identificação de pessoa colectiva n.º 501627472; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000328; pasta n.º 7788.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Rua de Joaquim Agostinho, 169, Canelas,

Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956496

DATAVENIA � GESTÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6245; identificação de pessoa colectiva n.º 504086626; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
000328; pasta n.º 6245.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para o Lugar do Espido, Via Norte, freguesia e

concelho da Maia.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956500
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DIAS & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22753; identificação de pessoa colectiva n.º 500785581; ins-
crições n.os 6 e 9; números e data das apresentações: 14 e 18/
20000327; pasta n.º 3356.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
50 241 000$, sendo 50 000 000$ de prestações suplementares subs-
crito em partes iguais pelos sócios António Pedro e Zulmira de Al-
meida e 241 000$ de reservas livres, subscrito na proporção das quo-
tas dos sócios, ficando a possuir cada um dos sócios António Pedro
Rodrigues Peinado Torres e Zulmira de Almeida Pedrosa Peinado
Torres, uma quota de 48 867 487$50 e o sócio António Pedro Pe-
drosa Peinado Torres, com uma quota de 2 506 025$.

O capital foi redenominado para 500 000 euros.
Mais certifico que após cessões de quotas, foi alterado o artigo 3.º

passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado é de 500 000 euros, e
encontra-se dividido em três quotas: duas no valor nominal de
225 000 euros, cada, pertencendo uma a cada um dos sócios António
Pedro Rodrigues Peinado Torres e Zulmira de Almeida Pedrosa
Peinado Torres e uma no valor nominal de 50 000 euros pertencen-
te ao sócio António Pedro Pedrosa Peinado Torres.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07608004

AUTO � AMORTECEDORES CALVAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 316; identificação de pessoa colectiva n.º 501838058; averba-
mento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/
20000328; pasta n.º 21660.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente José Fernando da Silva Calvar, re-
núncia.

Data: 22 de Janeiro de 1994.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607849

FOZPRAIA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4523; identificação de pessoa colectiva n.º 503706639; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 26/20000328; pasta n.º 4523.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos órgãos sociais para 1999/2001:
Conselho de administração:
Presidente: António Moreira do Canto, casado, residente na Rua

da Venezuela, 238, 11.º Porto; vice-presidente: Maria Albina Mar-
tins do Canto, casada, residente na Rua da Venezuela, 238, 11.º, Porto
e vogal: Marcelo Martins do Canto, solteiro, maior, residente na
morada acima referida.

Concelho fiscal: presidente: Manuel da Costa Vilar, casado, residente
em Terroso, lugar de Santo António, Póvoa de Varzim; vo-
gais: António Manuel Martins Vilar, solteiro, maior, residente na
morada do presidente; Armando Meireles & Lopes Vinga, SROC.,
representada por Hernâni Lopes Vinga, casado e suplente: António
Armando Marques Coelho de Meireles, casado, residente na Rua Her-
nâni Torres, 79, 4.º, direito, Porto.

Data: 21 de Fevereiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956453

AURÉLIO & FÁTIMA FUNDEVILLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3405; identificação de pessoa colectiva n.º 503466310; inscri-
ções n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 4 e 5/20000328;
pasta n.º 3405.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 1.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Perfumaria Moulin Rouge, L.da e tem a
sua sede na Rua de Luís Veiga Leitão, 116, 5.º, loja 235, Cedofeita,
Porto.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designação de gerente: Sérgio Paulo Aparício de Fundevila Moreira,

solteiro, maior, residente na Alameda da Brasília, 38, Gulpilhares, Vila
Nova de Gaia.

Data: 20 de Agosto de 1999.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956470

CONVESAT � CONVENCIONAL SATÉLITE ANTENAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1269; identificação de pessoa colectiva n.º 502801875; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
20000329; pasta n.º 1269.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente Maria Amélia Davis Ramos, re-
núncia.

Data: 18 de Outubro de 1994.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607903

EUROTRANSMITE � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2503; identificação de pessoa colectiva n.º 503265837; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 29/20000303; pasta
n.º 2503.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
9 624 100$, sendo 9 178 324$ por incorporação de resultados tran-
sitados e 445 776$ em dinheiro, subscrito proporcionalmente pelos
sócios.

Mais certifico que após redenominação do capital, foram alterados
os artigos 1.º e 3.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROTRANSMITE � Repre-
sentações, L.da, com sede na Rua Engenheiro Ferreira Dias, 1177, 1.º,
sala 1, da freguesia de Ramalde, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, dividido em duas quotas, sendo uma do valor nominal
de 37 500 euros, pertencente ao sócio João Manuel Casanova Por-
tela e outra de 12 500 euros, pertencente ao sócio Luís Manuel de
Saldanha Lencastre.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

8 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312579
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ANDRADE & MENESES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48602; identificação de pessoa colectiva n.º 502470905; ins-
crição n.º 18; número e data da apresentação: 10/20000204; pasta
n.º 6543.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
3 012 050$, por incorporação de reservas livres, subscrito quanto a
301 205$ pela própria sociedade; quanto a 1 355 422$50 por cada
uma das sócias Maria da Conceição e Ana Paula Meneses.

Mais certifico que foi totalmente alterado o contrato da mesma
sociedade regendo-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar

Elaborado nos termos do número 2 do artigo 64.º do Código do No-
tariado, que constitui parte integralmente da escritura de alteração
total ao pacto social, Andrade & Meneses, L.da, lavrada no dia 13 de
Outubro de 1999,exarado a fls. 6 e verso do livro de notas 75-C,
deste 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos.

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Andrade & Meneses, L.da e tem a
sua sede na Calçada de Monchique, 46 da cidade do Porto.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dos concelhos em que se situa e seus limítrofes, bem como es-
tabelecer e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de re-
presentação quer no país como no estrangeiro.

2.º

O seu objecto social consiste na prestação de serviços no domínio
da comunicação visual e agenciamento de publicidade.

3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos
demais bens e valores que compõem o activo da sociedade é de
25 000 euros corresponde à soma de três quotas, sendo duas do valor
nominal de 11 250 euros cada pertencente uma a cada uma das sócias
Maria da Conceição Vale de Andrade Gomes e Ana Paula de Meneses
Cabral e uma quota do valor nominal de 2 500 euros pertencente à
sócia Andrade & Meneses, L.da.

2 � Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos só-
cios na proporção das respectivas quotas, sempre que assim decidido
por unanimidade, até ao montante máximo de 50 000 000$.

4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, ficará
a cargo de um ou mais gerentes designados em assembleia geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade as sócias Maria
da Conceição Vale de Andrade Gomes e Ana Paula de Meneses Ca-
bral.

3 � A sociedade obriga-se pela assinatura de dois gerentes.
4 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente,

numa percentagem dos lucros da sociedade.
5 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, onerar, adquirir,

tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos a registo sem
prévia deliberação dos sócios.

5.º

1 � Na cessão de quotas a favor de não sócios, têm direito de
preferência em primeiro lugar os sócios e por fim a sociedade.

2 � O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido na
proporção do valor das respectivas quotas.

3 � Para o exercício de preferência, o sócio alienante deverá
comunicar aos titulares do direito de preferência por carta registada
com a viso de recepção, o projecto da transação a realizar, do qual
constarão o nome do adquirente, o valor nominal da quota a alienar,
o preço e condições do seu pagamento e as garantias prestadas e res-
ponsabilidades da sociedade de que o alienante pretenda ser libertado
por ocasião da cessão.

6.º

1 � No caso de exclusão de sócio que tenha infringido gravemen-
te alguma das suas obrigações sociais, a quota respectiva será amorti-
zada.

2 � Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade pagará
ao sócio o valor nominal da sua quota e a parte correspondente ao
fundo da reserva legal, ou o valor legal, ou o valor que resultar do

último balanço aprovado, se for menor, devendo o pagamento ser
dividido em quatro prestações semestrais sem juros, vencendo-se a
primeira 60 dias após a deliberação de exclusão de sócio.

7.º

1 � Falecendo um sócio, a respectiva quota não se transmite aos
sucessores do falecido, devendo a quota ser amortizada.

2 � Na impossibilidade de a quota ser amortizada, deve a socie-
dade adquiri-la por sócio ou sócios, devendo-se neste caso seguir o
estipulado no artigo 5.º do presente pacto social.

3 � A determinação do montante da amortização será feita por
acordo. Na ausência de acordo serão nomeados dois peritos, um pelo
cabeça de casal da herança do sócio falecido, outro pela sociedade.

4 � Se os peritos não chegarem a acordo sobre o valor da quota a
amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

5 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da con-
trapartida da amortização far-se-á sempre em quatro prestações se-
mestrais, sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se a
primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 � A sociedade pode também amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendidas

para a massa falida ou insolvente, ou por qualquer outra forma sujei-
tas a venda em processo judicial ou subtraídas ao poder de disposição
do seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular;
c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colecti-

vas.
d) Se em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio, a res-

pectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao seu cônjuge.

9.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três partes dos votos
correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolva a sociedade, a assembleia geral nomeará os liquidatá-
rios sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312749

ARTE AO QUADRADO � COMÉRCIO DE MOLDURAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7210; identificação de pessoa colectiva n.º 504298623; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 28/20000309; pasta
n.º 7210.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
1 604 820$ em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os
sócios.

Mais certifico que foi alterado o artigo 3.º, após redenominação,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integral subscrito e realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

10 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312757

J. J. ALVES RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6447; identificação de pessoa colectiva n.º 504117041; aver-
bamento 1 e averbamento 2 á inscrição n.º1; número e data da
apresentação: Of. 22/20000303; pasta n.º 6447.
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Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções Januário Alves da Rocha e José Ribeiro dos
Santos, renúncia. Data : 10 de Janeiro de 2000.

Sede: deslocada para a Rua dos Vinheiros, 100, freguesia de São Félix
da Marinha, Vila Nova de Gaia.

É o que cumpre certificar.

7 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312560

EMBALDOURO � EMBALAGENS GRÁFICAS DO DOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1315; identificação de pessoa colectiva n.º 503029548; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/
20000329; pasta n.º 1315.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerente José António Coelho Pereira.
Data: 31 de Outubro de 1994.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607890

ERNESTO DE SOUSA RIBEIRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15712; identificação de pessoa colectiva n.º 500099065; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 12/20000309; pasta
n.º 7527.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Facto: designação dos órgãos sociais para 2000/2004.
Concelho de administração: presidente: Ernesto Abílio Dias Ribei-

ro, casado, residente na Rua Castelo Guimarães, 146, Porto; Avelino
Domingos Ribeiro Garcia, casado, residente na Avenida João de Deus,
66, 2.º, direito, Ermesinde; Alberto Jorge de Oliveira Pinto Leite,
casado, residente na Rua Costa Cabral, 777, 6.º, direito, Porto.

Fiscal único: Hernâni Duarte, Leite de Assunção, Santos Silva e
Associados, SROC., representada por Joaquim dos Santos Silva, ROC,
casado, residente na Avenida da Republica, 1956, s/1, Vila Nova Gaia;
suplente: Hernâni Manuel da Silva Duarte, ROC, casado, residente na
Rua Alberto Souto, 24, 2.º, sala 2, Aveiro.

Data: 14 de Fevereiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

13 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312773

CENTROGAIA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4179; identificação de pessoa colectiva n.º 503641065; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/20000308; pasta
n.º 4179.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 1.º,
3.º e corpo do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CENTROGAIA � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Rua de Santarém,
21, freguesia de Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, dele pertencendo duas quotas, sendo uma de 200 000$ e
outra de 400 000$ ao sócio Henrique Carvalho Dias e duas quotas à

sócia Cristina Helena Pinto de Faria Rodrigues da Fonseca, sendo uma
de 200 000$ e outra de 400 000$.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, fica afecta a ambos os sócios, que desde já
ficam nomeados gerentes.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

9 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312650

J. P. A. � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5768; identificação de pessoa colectiva n.º 503974471; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; número e data da
apresentação: Of. 14/20000302; pasta n.º 5768.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções de gerentes Alberto Jorge Pinto e de Maria de
Fátima Marinho Ramos Pinto, renúncia. Data: 7 de Janeiro de 2000.

Designação de gerentes: Nélia Cristina dos Santos Lucas, residente
na Rua Cidade Pinhel, 11, 1.º, Baixa da Banheira, Moita e Hélio
Alexandre Domingos de Mira, residente na Rua Vasco Santana, 44,
1.º, direito, Moita.

Data: 7 de Janeiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

7 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312528

ARUBA � SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45809; identificação de pessoa colectiva n.º 502166363; ins-
crição n.º 5; número e data da apresentação: 32/20000301; pasta
n.º 2299.

Certifico que:
Designação do órgãos sociais para 1998/2000:
Concelho de administração: presidente: Nuno da Cunha Araújo, casado,

residente na Rua da Boavista, 381, Rio Tinto, Gondomar; vogais: Nuno
Correia da Silva Araújo, casado, residente na Rua Moreira Lobo, 166,
Miramar, Vila Nova Gaia e Pedro Manuel da Cunha Araújo, solteiro, maior,
residente na Avenida da Boavista, 1607, 7.º, direito, Porto.

Concelho fiscal: presidente: Ledo Morgado & Associados, SROC,
representada por Jorge Bento Martins Ledo, ROC, casado, residente
Rua Fresca, 263, Leça da Palmeira; vogais: Sebastião Rui Santos Fer-
reira Miranda, casado, residente na Rua de Salazares, 33, Porto; Luis
Guilherme e Noronha e Távora Pinheiro Torres, casado, residente
na Rua do Campo Alegre, 606, Ap. 508, Porto e suplente: Jorge
Manuel Felizes Morgado, ROC, casado, residente na Rua Alfredo Keil,
273, 6.º E, Porto.

Data: 16 de Março de 1998.

É o que cumpre certificar.

6 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312455

CONTROLAR � ELECTRÓNICA INDUSTRIAL
E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5373; identificação de pessoa colectiva n.º 503349283; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 11/20000308; pasta
n.º 21294.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital para
10 024 100$ após o reforço de 5 024 100$ em dinheiro, subscrito
em partes iguais pelos sócios.
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Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e pontos 1 e 2 do
4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 024 100$, e está
dividido em duas quotas iguais de 5 012 050$ cada, pertencendo uma
a cada um dos sócios Fernando Lobato Dias Leite e Pedro José Alves
Dinis Teixeira Torres.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, com a remuneração que for fixada em as-
sembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já designados
gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura conjunta dos dois gerentes.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

9 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312722

A 2 M � ATELIER DE COMUNICAÇÃO
ESCRITA E AUDIOVISUAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1326; identificação de pessoa colectiva n.º 503029645; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 2/20000308; pasta
n.º 1326.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 17 de Janeiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

9 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312668

MAEL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40903; identificação de pessoa colectiva n.º 501582398; número
e data da apresentação: PC 396/20000308; pasta n.º 14591.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10312676

TRANSPORTES FLAMINGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 515; identificação de pessoa colectiva n.º 502815574; número
e data da apresentação: PC 397/20000308; pasta n.º 515.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10312684

COUTO & MIRANDA � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7048; identificação de pessoa colectiva n.º 504249932; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 13/20000309; pasta
n.º 7048.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital
para 5 000 000$ após o reforço de 4 000 000$ em dinheiro, subs-
crito quanto a 750 000$ por cada um dos sócios Eduardo Pinto e
Isabel Cristina; quanto a 1 250 000$ por cada um dos novos sócios
Alfredo António Vasques Rodrigues e José Carlos Pereira de Almeida
Soares.

Mais certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, passando a
ter a seguinte redacção: 

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e com os bens
e valores do activo liquido da sociedade e de 5 000 000$, dividido em
quarto quotas iguais de 1 250 000$ cada, pertencentes uma a cada um
dos sócios Eduardo Pinto de Miranda, Isabel Cristina Lopes Mendes
Couto de Miranda, Alfredo António Vasques Rodrigues e José Carlos
Pereira de Almeida Soares.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios
Eduardo Pinto de Miranda e Alfredo António Vasques Rodrigues, já
nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se com a intervenção de dois gerentes;
porém, em assuntos de mero expediente, nomeadamente para paga-
mentos correntes bastará a assinatura de um gerente.

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

turas automóveis;
b) Celebrar contratos de locação;
c) Adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos;
d) Tomar de arrendamento quaisquer bens imóveis.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

13 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312765

PEDRO CAPELO TRADING � IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8614; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20000313; pasta n.º 8614.

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

Documento complementar elaborado de harmonia com o n.º 2 do
artigo 64.º do Código do Notariado.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Capelo Trading � Importação
e Exportação, L.da, durará por tempo indeterminado, e tem a sua sede
na Rua João Vilarett, 67, da freguesia de Arcozelo, concelho de Vila
Nova de Gaia.

§ único: A sociedade poderá, mediante decisão da gerência, deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe ou criar dependências, filiais ou agências em qualquer ponto do
território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
representações, comércio e distribuição de todo o tipo de bens e ar-
tigos, tanto nacionais como importados, bem como a venda e distri-
buição a retalho ou a grosso dos mesmos bens.

2 � A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com
objecto diferente do seu, reguladas por leis especiais, participar em
agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos eu-
ropeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 euros, integralmente subscrito, e está
representado pelas seguintes quotas: uma de 3 750 euros pertencente
ao sócio Pedro Manuel Gaspar Ferreira e uma de 1 250 euros perten-
cente à sócia Maria Irene Ferreira Teixeira.
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ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas, fora dos casos previstos no número ante-

rior, depende sempre do consentimento da sociedade, e fica sujeita
ao direito de preferência e todos os sócios, nos termos seguintes:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota, deverá dar conheci-
mento do facto aos outros sócios, indicando o interessado na aquisi-
ção e nos termos e condições da pretendida operação;

b) No prazo de 60 dias a contar da notificação referida na
alínea anterior, os sócios deverão notificar o cedente, por escrito, se
exercem o seu direito de preferência, devendo a quota cedida ser di-
vidida e atribuída aos sócios interessados na sua aquisição na propor-
ção das respectivas participações sociais.

3 � Quando um dos sócios fundadores pretender ceder a sua quota,
o outro sócio terá não só o direito de preferência na aquisição da
quota na sua totalidade, como também, caso assim não o pretenda,
terá o direito a adquirir uma parte da quota a ceder, de modo a asse-
gurar a sua participação maioritária no capital social.

4 � Neste último caso, o sócio fundador não cedente, deverá pa-
gar pela parte da quota a ceder, o valor proporcional ao preço ofe-
recido ao cedente pela totalidade da quota.

ARTIGO 5.º

As assembleias gerais serão convocadas por postal ou carta regista-
da com aviso de recepção, enviadas aos sócios com pelo menos 15 dias
de antecedência, salvo nos casos em que a lei exija outras formalida-
des e sem prejuízo das outras formas de deliberação dos sócios legal-
mente previstas.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, cabe a um ou mais gerentes, eleitos de entre os sócios ou estra-
nhos, em assembleia geral, e será ou não remunerada, conforme for
por esta deliberado.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um gerente.
3 � Ficam desde já eleitos gerentes os dois sócios.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Se a quota for arrolada, arrematada, penhorada ou incluída em

massa falida ou insolvente ou sujeita a qualquer providência judicial;
c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colecti-

vas;
d) Em caso de violação do artigo 5.º do contrato de sociedade;
e) Quando, por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens ou

de bens, de um sócio, a quota lhe não for adjudicada.
2 � A contrapartida é, no caso das alíneas b) e c) do número

anterior, a que resultar do último balanço apresentado e, no caso das
alíneas d) e e) o menor dos dois seguintes valores:

a) Valor nominal da quota a amortizar;
b) Valor que resultar do balanço especialmente elaborado para o

efeito.
3 � Ao deliberar a amortização, a assembleia geral pode deliberar

que a quota amortizada figure como tal no balanço. Neste podem, em
deliberação posterior ser criadas novas quotas, em vez da amortizada,
destinada a serem alienadas aos sócios ou a estranhos.

ARTIGO 8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer dos sócios, os
respectivos herdeiros ou representantes deverão nomear um de entre
eles que a todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota
se mantiver indivisa, no prazo de 30 dias após a verificação de qual-
quer daquelas situações.

ARTIGO 9.º

1 � Anualmente será dado balanço com referência a 31 de De-
zembro, e os lucros apurados em cada exercício, depois de constituí-
das as reservas obrigatórias, e salvo deliberação tomada por maioria
de três quartos dos votos correspondentes ao capital social, serão
distribuídos aos sócios, pelo menos quanto a metade, tendo a restante
parte o destino que a assembleia geral deliberar dar-lhe.

2 � O balanço final pode ser verificado por uma pessoa a indicar
pela assembleia geral, se esta assim o entender, sendo depois apresen-
tado à mesma assembleia para aprovação, independentemente do dis-
posto no artigo 262.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

A sociedade dissolve-se nos casos indicados na lei sendo a liquida-
ção e partilha efectuadas de acordo com a deliberação tomada em
assembleia geral e com a lei.

Está conforme.

14 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10312897

TÁXIS AVENIDA DE GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17417; identificação de pessoa colectiva n.º 500909202; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 3/20000309; pasta
n.º 21420.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 3.º,
n.º 1 do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
2 000 000$ e está dividido em duas quotas iguais do valor de
1 000 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Celestino José
de Sá Meireles e Florinda Maria Guedes Pinto Meireles.

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.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

13 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312781

PROCALÇADO � PRODUTORA DE COMPONENTES
PARA CALÇADO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2035-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501200720; ins-
crição n.º 13; número e data da apresentação: 14/990923; pasta
n.º 2035-A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 1999/
2001.

Concelho de administração, presidente: José Ferreira Pinto, casa-
do, residente na Rua Doutor Ramalho Fontes, 63/65, Nevogilde,
Porto; vogal: José Azevedo Ferreira Pinto, casado, residente na Rua
Andrezas, 223, Ramalde, Porto; vogal: Maria de Fátima Pinho Fer-
reira Pinto, residente na Rua Beato Inácio de Azevedo, 386, Ramalde,
Porto.

Concelho fiscal, presidente Duarte Manuel Macedo da Costa Pa-
rente, casado, residente em Praça Doutor Francisco Sá Carneiro, 147,
4.º, Porto.

Vogal: Jorge Augusto Fernandes Messias, casado, residente na Rua
Alto da Costa, 91, Ermesinde; ROC efectivo: Carlos Teixeira & Noé
Gomes, SROC representada por Carlos Manuel Duarte Teixeira, ca-
sado, residente na Travessa Helena Vieira da Silva, 15, Leça da Pal-
meira e ROC, suplente: Noé Gonçalves Gomes, casado, residente na
Rua Francisco Alexandre Ferreira, 197, 7.º, esquerdo, Vila Nova Gaia.

Data: 15 de Julho de 1999.

É o que cumpre certificar.

23 de Março de 2000 � (Assinatura ilegível). 11956135

EUROPORTAS � IMPORTAÇÃO E FABRICO
DE COFRES E PORTAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3252; identificação de pessoa colectiva n.º 503438235; inscri-
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ção n.º 6; número e data da apresentação: 26/20000315; pasta
n.º 3252.

Certifico que:
Designação dos órgãos sociais para 2000:
Administrador único: Eduardo Agostinho de Oliveira Marques Vieira,

solteiro, residente na Rua Latino Coelho, 246, 4.º, Porto.
Fiscal único: Armando Meireles e Lopes Vinga, SROC., represen-

tada por António Armando Marques Correia Meireles ROC., casado;
suplente: Manuel Hernâni Lopes Vinga ROC., casado, residente na Rua
Júlio Dinis, 936, 2.º, E, Porto. Data: 5 de Janeiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

16 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10312960

JOSÉ CARLOS RIBEIRO TAVARES & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 827-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501185020; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 39/20000322; pasta
n.º 827-A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento da liquidação.
Data da deliberação: 19 de Julho de 1999.

É o que cumpre certificar.

26 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956232

ANTÓNIO GUIMARÃES DA SILVA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38113; identificação de pessoa colectiva n.º 500706417; ins-
crição n.º 8; número e data da apresentação: 34/20000322; pasta
n.º 17337.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 1.º
e 10.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António Guimarães da Silva &
Filho, L.da, com sede na Rua Soares dos Reis, 503, freguesia de Mafa-
mude, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 10.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta ao sócio Jorge Henrique
Rodrigues Guimarães da Silva, desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e a
representar em juízo, activa e passivamente, basta a assinatura do gerente.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956240

M. BRITO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5494; identificação de pessoa colectiva n.º 503981435; inscrição
n.º 6; número e data da apresentação: 33/20000322; pasta n.º 5494.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 6.º
e 7.º, passando a ter a seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$, dividido em duas quotas uma de 4 000 000$, pertencen-

te ao sócio Manuel Fonseca de Brito e outra de 1 000 000$, perten-
cente à sócia Constança Coelho Matos Neves de Brito.

7.º

A gerência da sociedade podendo ou não ser remunerada fica a cargo
do sócio Manuel Fonseca de Brito, já nomeado gerente sendo suficiente
a intervenção de um gerente para vincular a sociedade.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956259

SERRALHARIA A GRIJOENSE DE MANUEL
OLIVEIRA & OLIVEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25131; identificação de pessoa colectiva n.º 500206546; número
e data da apresentação: PC 420/20000321; pasta n.º 14553.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956160

GRIJOENSE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 338; identificação de pessoa colectiva n.º 502475722; número
e data da apresentação: PC 421/20000321; pasta n.º 17383.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956178

COFIHOLD � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5853; identificação de pessoa colectiva n.º 504077023; número
e data da apresentação: PC 422/20000321; pasta n.º 5853.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956186

QUELSIS � QUADROS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5288; identificação de pessoa colectiva n.º 503871109; número
e data da apresentação: PC 418/20000321; pasta n.º 5288.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956194

FERREIRA DA SILVA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43776; identificação de pessoa colectiva n.º 501821716; número
e data da apresentação: PC 419/20000321; pasta n.º 2902.
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Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956208

ECOCIFRA � CONSULTORES DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3303; identificação de pessoa colectiva n.º 503454915; aver-
bamento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20000316; pasta n.º 3303.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Deslocada para a Rua de Gonçalo Cristóvão, 236, 2.º, salas
2.4 e 2.5, freguesia de Santo Ildefonso, Porto.

É o que cumpre certificar.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10313001

ESTIN � ESTUDOS E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 175; identificação de pessoa colectiva n.º 501803661; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 6/20000302; pasta
n.º 6524.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital para
27 000 000$ após o reforço de 21 000 000$ por incorporação de
reservas livres subscrito proporcionalmente pelos sócios, tendo em
consequência alterados os artigos n.º1 do artigo 1.º e artigo 3.º, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma ESTIN � Estudo e Informática, L.da, com
sede na Rua  Aires Ornelas, 91, rés-do-chão, no Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social todo em dinheiro é de 27 000 000$ e corresponde
à soma de quatro quotas do valor nominal de 6 750 000$, cada uma,
e pertence cada uma delas a cada um dos sócios António José Bessa
Teixeira, António José Brandariz Manso Preto de Bragança, Antó-
nio Martins Gonçalves de Azevedo e Dinis de Melo Teixeira.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956143

A. E. C. � DISTRIBUIÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES
E ACESSÓRIOS, ACE.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7073; identificação de pessoa colectiva n.º 503644323; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 7 e 8/20000315; pasta n.º 17120.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram efectuados os seguin-
tes registos:

Cessação de funções dos administradores, Francisco Luis Pitta Be-
zerra Gouveia; António Jorge Pereira Martins e Carlos Manuel Fer-
reira Moreira e o Presidente do concelho fiscal, Manuel Sarmento
Gomes Mota, renúncia. Data: 28 de Setembro de 1999.

Designação para preenchimento de vagas no concelho de adminis-
tração e do presidente do concelho fiscal:

Concelho de administração: presidente: Rui Manuel Maia Rodrigues
de Sá, casado, residente na Rua Silva Porto, 180, Porto.

Vogais: Armando António Leal Rosa, casado, residente na Estrada
Nacional 3, Edifício Ribatel, São Pedro, Santarém; e António José de
Andrade e Silva Neves Monteiro, casado, residente na Rua António
Luis Gomes, 128, 1.º E., Vila Nova Gaia.

Presidente do concelho fiscal: Adelino Jorge da Sá Valentim, casa-
do, residente na Rua Simão Bolivar, 259, 4.º, direito, Maia.

Data: 28 de Setembro de 2000.

É o que cumpre certificar.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10313087

O ALGUIDAR � RESTAURANTE REGIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4552; identificação de pessoa colectiva n.º 503707597; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/20000316; pasta
n.º 4552.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerentes: Marcelo Mota Ribeiro da Cruz, solteiro,
residente na Praceta das Camélias, 38, 4.º, esquerdo, Vila Nova Gaia
e René Francisco de Medeiros Filho, casado, residente na Rua Simão
Bolivar, 119, 12.º, direito, Maia.

Data: 7 de Fevereiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
10313095

CONTIMARO � INDÚSTRIA DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1755-A/931129; identificação de pessoa colectiva
n.º 501807322; número e data da apresentação: PC 413/20000316;
pasta n.º 1755-A.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10313109

BOAVISTA � CENTRO DE JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1295; identificação de pessoa colectiva n.º 503016462; número
e data da apresentação: PC 411/20000316; pasta n.º 1295.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10313117

A. C. � OLIVEIRA, MÁQUINAS E FERRAMENTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 989; identificação de pessoa colectiva n.º 502002140; número
e data da apresentação: PC 410/20000316; pasta n.º 15720.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 10313125

AUGUSTO TEIXEIRA COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21389; identificação de pessoa colectiva n.º 500317771; número
e data da apresentação: PC 409/20000316; pasta n.º 8904.
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Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 09337547

FILOMENA QUINTA & BRANCA FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2354; identificação de pessoa colectiva n.º 503234044; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: PC 30/20000316; pasta
n.º 2354.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 1.º;
corpo do 5.º e seu § 1.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Filomena & Inês, L.da, tem a sua sede
na Rua Pedro Homem de Mello, 444, freguesia de Aldoar, Porto,
podendo, por simples deliberação da gerência, ser transferida para
outro local dentro do mesmo concelho ou de concelho limítrofe.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade remunerada ou não conforme for delibera-
do em assembleia geral fica afecta à sócia Maria Filomena Albuquer-
que Oliveira da Quinta, já designada gerente.

§ 1.º A sociedade fica validamente obrigada:
a) Pela intervenção da gerente Maria Filomena Albuquerque Oli-

veira da Quinta; ou
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade, agindo dentro

dos limites do respectivo mandato.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10312978

ARCOPREDI � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 426; identificação de pessoa colectiva n.º 502795379; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: PC 25/20000316; pas-
ta n.º 426.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital para
15 048 200$ em dinheiro, subscrito na proporção das quotas dos sócios,
ficando em consequência alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, passando a
ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação ARCOPREDI � Empreendi-
mentos Imobiliários, L.da, com sede na Rua Engenheiro Adelino Amaro
da Costa, 15, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social, é de 100 000 euros e corresponde
à soma de cinco quotas de 20 000 euros, uma de cada um dos sócios
Fernando Carneiro Valente, António Fernando Martins de Sousa,
Américo Cardoso Campos, António Maurício Farinha Henriques
Morato e José da Conceição Carneiro.

§ único. Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade que ven-
cerão ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral e
aos mesmos poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante de 100 000 euros, quando deliberado por unanimi-
dade.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos e
a representar em juízo, activa e passivamente, são necessárias as as-
sinaturas de três gerentes.

3 � Em ampliação à sua esfera normal de competência a gerência
poderá comprar, vender ou permutar quaisquer bens, dar ou tomar de
arrendamento quaisquer prédios, dar ou tomar de trespasse ou loca-
ção quaisquer estabelecimentos.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

20 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ilegível).
10312994

AAXLOR � INDÚSTRIA DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23; identificação de pessoa colectiva n.º 501766081; número e
data da apresentação: PC 430; pasta n.º 21465.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os documentos
referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da socie-
dade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11956364

A. A. L. B. � INTERNACIONAL CONSULTADORIA
E PROJECTOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4680; identificação de pessoa colectiva n.º 503253782; inscrição
n.º 4; número e data da apresentação: 28/20000323; pasta n.º 4680.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital com
84 244$ em dinheiro, subscrito quanto a 19 280$ pelo sócio Antó-
nio Lúcio; 4 280$ pelo sócio João Lúcio e quanto a 20 048$ por
cada um dos novos sócios Álvaro António Rodrigues Tenreiro de
Miranda Baptista; Ana Rodrigues Tenreiro de Miranda Baptista e
António Maria Rodrigues Tenreiro de Miranda Baptista.

Mais certifico que após redenominação foi a mesma transformada
em sociedade anónima regendo-se pelo contrato seguinte:

Documento complementar

Elaborado nos termos do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado,
que constitui parte integrante da escritura de transformação da
sociedade C. H. A. � Community Health Advisers � Consultado-
ria e Projectos Médicos, S. A., lavrada no dia 23 de Dezembro de
1999, exarado a fls. 16 v.º do livro de notas 75-C do 1.º Cartório
da Secretaria Notarial de Matosinhos.

CAPÍTULO I
Denominação e sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma C. H. A. � Community Health
Advisers � Consultadoria e Projectos Médicos, S. A., e tem sede na
Rua de Alfredo Keill, 429, rés-do-chão esquerdo B, freguesia da Foz
do Douro, concelho do Porto.

2 � A deslocação da sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe pode ser efectiva por simples deliberação do con-
selho de administração.

3 � Igualmente por deliberação do conselho de administração, a
sociedade poderá criar filiais, delegações, agências ou qualquer outra
espécie de representação social, onde, quando e pelo tempo julgado
conveniente, observadas as disposições legais pertinentes.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na consultadoria para projectos no
âmbito da saúde; prestação de serviços médicos, organização de even-
tos médicos e na área da saúde geral.

CAPÍTULO II
Capital social, acções

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 300 euros representado por 50 300 acções com o valor nominal
de um euro cada.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 102 � 3 de Maio de 20009470-(92)

2 � Poderão contudo ser emitido títulos representativos de 1, 5,
10, 20, 50, 100, 500, 1 000, 5 000, 10 000 e 20 000 acções.

3 � As acções podem ser, quanto à forma, meramente escriturais
ou tituladas, reciprocamente convertíveis.

4 � As acções poderão ser ao portador ou nominativas.
5 � As acções nominativas ou ao portador registadas são recipro-

camente convertíveis por deliberação da assembleia geral.
6 � A sociedade poderá emitir acções preferenciais sem voto,

remíveis ou não nos termos legais.

CAPÍTULO III
Órgãos sociais

SECÇÃO I
Assembleia geral

ARTIGO 4.º

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas que,
com a antecedência mínima de 10 dias sobre a data da respectiva
reunião, possuam 50 ou mais acções em seu nome, averbadas no Li-
vro de Registo da Sociedade ou que, no mesmo prazo, façam prova
da sua titularidade através do depósito das mesmas numa instituição
de crédito ou na sociedade.

2 � A cada grupo de 50 acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior a

50 poderão reagrupar-se de forma a completar esse número, fazendo-se
representar por um só deles.

4 � Os accionistas que sejam pessoas singulares só podem fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por outros accionistas
ou pelas pessoas a quem a lei atribua esse direito.

5 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem.

6 � As representações referidas nos números anteriores deverão
ser comunicadas ao presidente da mesa da assembleia geral por carta
a este entregue, com pelo menos cinco dias de antecedência em rela-
ção à data marcada para a reunião, podendo o mesmo exigir, se o
entender, o reconhecimento notarial da assinatura.

7 � Os accionistas sem direito de voto não podem estar presentes
na assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A mesa da assembleia geral será composta por um presidente e um
secretário, eleitos pela assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas.

ARTIGO 6.º

1 � As convocatórias da assembleia geral serão efectuadas nos
termos e prazos legais, podendo na primeira convocatória ser desde
logo marcada uma segunda data para reunir, no caso de a assembleia
não poder funcionar na primeira data marcada.

2 � Para que a assembleia geral se considere regularmente consti-
tuída e possa validamente funcionar e deliberar, é necessário que se
encontrem presentes ou representados accionistas possuidores de ac-
ções representativas da maioria do capital social realizado. Em se-
gunda convocação, a assembleia geral pode funcionar e validamente
deliberar seja qual for o número de accionistas presentes e o quanti-
tativo do capital a que as respectivas acções correspondam.
Exceptuam-se no que se refere às primeiras e segunda convocatórias
as deliberações para que legalmente for exigível maioria qualificada.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral reunirá obrigatoriamente por convocação
do seu presidente num dos três primeiros meses subsequentes ao ter-
mo de cada ano social, com o fim de:

a) Apreciar, discutir e votar o relatório, balanço e parecer do fis-
cal único relativos ao ano económico findo;

d) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à eleição dos corpos sociais que no respectivo ano

cessem os mandatos.
2 � A assembleia geral reunirá ainda por convocação do presiden-

te da mesa, mediante solicitação do conselho de administração, do
fiscal único ou de accionistas que possuam, pelo menos, acções cor-
respondentes a cinco por cento do capital social.

SECÇÃO II
Administração

ARTIGO 8.º

1 � A administração da sociedade pertence a um conselho de ad-
ministração composto por um, três, cinco ou sete membros, que, entre

si designarão um presidente, podendo ainda designar um vi-
ce-presidente.

2 � A sociedade poderá ter um só administrador, conforme o re-
ferido na alínea anterior, aplicando-se ao administrador único as dis-
posições relativas ao conselho de administração.

ARTIGO 9.º

1 � O conselho de administração reunirá quando for convocado
pelo presidente e nos demais casos previstos na lei, sempre que o
exijam os interesses da sociedade.

2 � O conselho de administração só poderá funcionar desde que
esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo as
deliberações tomadas por maioria dos votos apurados e cabendo ao
presidente voto de qualidade.

ARTIGO 10.º

O conselho de administração, através de simples acta, poderá dele-
gar em um ou mais dos seus membros ou numa comissão executiva,
a competência e os poderes de gestão dos negócios sociais que enten-
da dever atribuir-lhes.

ARTIGO 11.º

São conferidos ao conselho de administração os mais amplos po-
deres de gestão dos negócios sociais, praticando todos os actos ten-
dentes à realização do objecto social, que não sejam da competência
de outro órgão tais como, representar a sociedade em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, propor acções, confessá-las e delas de-
sistir, transigir e comprometer-se com árbitros, alienar, onerar, ad-
quirir, tomar e dar em locação bens móveis e imóveis sujeitos a regis-
to sem prévia deliberação dos accionistas.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se legalmente pela assinatura de:
a) Presidente do conselho de administração;
b) Dois administradores;
c) Um mandatário, nos precisos termos do respectivo mandato.
2 � Nos assuntos de mero expediente basta a assinatura de um

administrador.
3 � Se a sociedade for gerida por um só administrador é suficiente

a assinatura deste para vincular.

SECÇÃO III
Fiscalização

ARTIGO 13.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
terá um suplente.

2 � As atribuições da fiscalização serão as que se encontram legal-
mente estabelecidas.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 14.º

1 � Os exercícios sociais corresponderão com o ano civil.
2 � Os lucros apurados em cada exercício que não sejam necessá-

rios para cobrir prejuízos transitados ou formar ou reconstituir reser-
vas impostas por lei, terão o destino e a aplicação que forem delibe-
rados pelo assembleia geral.

ARTIGO 15.º

1 � Os membros dos órgãos sociais são eleitos quadrienalmente
sendo sempre permitida a sua reeleição.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados logo
que tenham sido eleitos e permanecerão no exercício das suas fun-
ções até à eleição de quem deva substituí-los.

ARTIGO 16.º

Ficam desde já designados os membros do conselho de administra-
ção, mesa da assembleia geral e fiscal único para o quadriénio de
1999 ao ano de 2002, com a seguinte composição:

Conselho de administração:
Presidente: Alexandre Gonçalo Lello de Brito Sampaio, casado,

residente na Avenida Dr Antunes de Guimarães, 445 da cidade do
Porto.
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Vice-presidente: Álvaro António Rodrigues Tenreiro de Miranda
Baptista, solteiro, maior, residente na Rua de Alfredo Keill, 429,
rés-do-chão esquerdo B da cidade do Porto.

Vogal: Ana Rodrigues Tenreiro de Miranda Baptista, solteira, maior,
residente na Rua de Alfredo Keill, 429, rés-do-chão esquerdo B, da
cidade do Porto.

Fiscalização:
Fiscal único � Duarte Nuno & Teixeira Pinto, SROC, represen-

tada por Duarte Nuno Cardoso de Amorim Pinto, ROC n.º 522,
com sede na Rua do Campo Alegrem 1306, 2.º, sala 202 da cidade
do Porto.

Fiscal suplente � Fernando Manuel Teixeira Pinto, ROC n.º 668,
casado, com domicílio profissional na Rua do Campo Alegre, 1306,
2.º, sala 202, Porto.

Mesa da assembleia geral:
Presidente � António Augusto de Freitas Batista, casado, residente

na Rua Padre Alexandre, 24 da cidade do Porto.
Secretária � Ana Paula Ferreira de Aguiam Teixeira de Queiroz,

solteira, maior, residente na Rua Paulo da Gama, 723, E, 1.º Frente,
Porto.

É o que cumpre certificar.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956356

CAJA DE AHORROS DE GALÍCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1377; identificação de pessoa colectiva n.º 980034817; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 26/20000327; pasta
n.º 5241.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Encerramento da representação.
Data: 17 de Fevereiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956445

CAFETARIA VIRIATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6445; identificação de pessoa colectiva n.º 504117033; aver-
bamento 2 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 2 e 5; números e datas
das apresentações: 71/990521 e 6 e 7/990702; pasta n.º 6445.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital para
5 000 000$ após o reforço de 4 600 000$ em dinheiro, subscrito
quanto a 2 300 000$ pelo sócio Manuel Pedro e quanto a 2 300 000$
pelo sócio Jorge Correia criando uma nova quota, ficando o artigo 3.º,
com a seguinte redacção:

Capital: 5 000 000$, dividido nas seguintes quotas: Jorge Correia da
Silva, com uma quota de 200 000$ e outra de 2 300 000$; Manuel
Pedro Pires, com uma quota de 2 500 000$.

Mais certifico que foram exonerados de gerentes Jorge Correia da
Silva e Manuel Pires � renúncia, em 15 de Março de 1999, tendo
sido designados gerentes Artur de Seixas e Avelino de Seixas em 15 de
Março de 1999.

O pacto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607857

MORFOS � PRONTO A COMER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4400; identificação de pessoa colectiva n.º 503674362; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 33/20000328; pasta
n.º 4400.

Certifico que a sociedade em epígrafe foi transformada em socie-
dade unipessoal, regendo-se pelo contrato seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação MORFOS � Pronto a Comer,
Unipessoal, L.da, com sede na Rua Marquês Sá da Bandeira, n.os 323 e
327, freguesia de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia.

2.º

O objecto da sociedade é o de restaurante sem serviço de mesa
(self-service).

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros va-
lores constantes da escrita social é de 1 000 000$, pertencente a ela
outorgante.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta à sócia,
desde já nomeada gerente, sendo necessária a sua assinatura para obrigar
a sociedade.

5.º

Em todos os casos omissos neste pacto social regularão as disposi-
ções legais aplicáveis às sociedades comerciais por quotas.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607865

ENERECO � SOCIEDADE DE PROJECTOS
E INSTALAÇÕES DE GÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3606; identificação de pessoa colectiva n.º 503525626; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/20000328; pasta
n.º 3606.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi aumentado o capital para
5 000 000$ após o reforço de 4 000 000$ em dinheiro, subscrito quanto
a 920 000$ por cada um dos sócios Paulio e António e quanto a
2 160 000$ pelo sócio Natércio com a criação de uma nova quota,
ficando em consequência alterados os artigos 1.º e 3.º, passando a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ENERECO � Sociedade de Projectos
e Instalações de Gás, L.da, tem a sua sede na Rua da Moura, 46,
rés-do-chão esquerdo, freguesia de Alfena, concelho de Valongo.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 000$, representado por quatro quotas: uma de 1 250 000$, do
sócio Paulino Cruz Maganete; duas quotas, uma de 2 160 000$ e outra
de 340 000$, ambas do sócio Natércio Afonso Vilariça e uma de
1 250 000$ pertencente ao sócio António Mesquita de Sousa Lima.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07607873

PNC � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5037; identificação de pessoa colectiva n.º 503807567; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/20000329; pasta n.º 5037.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Dissolução.
Prazo para liquidação: 3 anos a partir de 31 de Dezembro de 1999.

É o que cumpre certificar.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 07607881
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EURONOGUEIRA � TRANSPORTES NACIONAIS
E INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5438; identificação de pessoa colectiva n.º 503910619; inscrição
n.º 11; número e data da apresentação: 16/20000320; pasta n.º 5438.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os artigos 1.º,
3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EURONOGUEIRA � Transportes
Nacionais e Internacionais, L.da e tem a sua sede na Avenida da Boa-
vista, 1277/81, piso WTC-3, da cidade do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas, sendo uma do valor
de 9 900 000$, pertencente à sócia representada do segundo outor-
gante Arlene Investements, Limitede, e a outra de 100 000$, per-
tencente ao sócio Manuel da Silva Ferreira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade é atribuída à pessoa ou pessoas, ainda
que estranhas à sociedade, que para tanto forem nomeadas no con-
trato de sociedade ou em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, em juízo ou fora dele, basta a assinatura do
gerente António Monteiro Nogueira ou da gerente Maria da Concei-
ção Pereira Cardoso Nogueira.

3 � Se forem nomeados outros gerentes em assembleia geral são
sempre necessárias duas assinaturas para obrigar a sociedade.

4 � A gerência será remunerada ou não, conforme o que for deli-
berado em assembleia geral.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

23 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956100

JOMIMA � IMOBILIÁRIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1372; identificação de pessoa colectiva n.º 503048330; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 22/20000327; pasta
n.º 1372.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Facto: designação dos órgãos sociais para 1999:
Administrador único: João dos Santos, casado.
Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa e Associados, SROC,

representada por Maria Virgínia de Pinho e Silva Costa, casada e
suplente: Ledo & Morgado, SROC, representada por Jorge Bento
Martins Ledo, casado.

Data: 30 de Março de 1999.

É o que cumpre certificar.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956380

CONGRETUR � HOTELARIA E TURISMO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4530-A; identificação de pessoa colectiva n.º 502387882; ins-
crição n.º 19; número e data da apresentação: 23/20000327; pasta
n.º 4530-A.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Facto: designação dos órgãos sociais para 1999.
Administrador único: João dos Santos, casado.
Fiscal único: Santos Carvalho, Silva Costa e Associados, SROC,

representada por Maria Virgínia de Pinho e Silva Costa, casada;

suplente: Ledo & Morgado, SROC, representada por Jorge Bento
Martins Ledo, casado.

Data: 8 de Junho de 1999.

É o que cumpre certificar.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11956399

PORTO � 3.A SECÇÃO

AS IDEIAS DE PALMIRA FERNANDES � DECORAÇÃO
DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12776; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
20000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma As Ideias de Palmira Fernandes �
Decoração de Interiores, Unipessoal, L.da e tem a sua sede na Ave-
nida D. Afonso Henriques, 887, da freguesia e concelho de Matosi-
nhos.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
mobiliário e artigos decorativos. Decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5 000 eu-
ros, representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente
à outorgante.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, pertence à sócia Palmira Maria Frei-
tas Fernandes, que desde já é nomeada gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

A sócia única, fica desde já autorizada a efectuar negócios jurídicos
com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Si-
mões do Vale. 12694614

PEDRO PINTO & ARMANDO ROCHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12777; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
20000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

Sócios: Pedro Miguel Magalhães Pinto e José Armando Magalhães
da Rocha.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pedro Pinto & Armando Rocha, L.da,
com sede na Travessa da Mouta, 82, rés-do-chão, freguesia de Gueifães
do concelho da Maia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
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 em revestimentos de pavimentos e de pare-
des. Pinturas de interiores e exteriores. Importação e comercializa-
ção de revestimentos para pavimentos. De tintas, vernizes e colas.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5 000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 205$, 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 contratos
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.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois geren-
tes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Si-
mões do Vale. 12694827

GUARDIAL � MONTAGEM DE ALARMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12815/20000329; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 35/20000329.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GUARDIAL � Montagem de
Alarmes, L.da, com sede na Rua Conde São Salvador, 101, freguesia e
concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
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, importação, representações e
assistência técnica de alarmes e outros sistemas de segurança.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5 000 euros e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 250$, pertencentes uma a cada
um dos sócios.

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

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que desde já são
nomeados gerentes.

2 � Para válidamente representar e obrigar a sociedade em todos os
seus actos e contratos, são necessárias as assinaturas de dois gerentes.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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, 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 adjudicação

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 legi-

timários;
e) Quando em partilha a quota for adjudicada a quem não seja 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, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização da quota, nos casos previstos

no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será igual
ao valor da quota segundo o último balanço legalmente aprovado.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522127

À LUZ DA VELA � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12816/20000329; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 36/20000329.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma À LUZ DA VELA � Decorações, L.da,
com sede na Rua de Díu, 64, freguesia de São Mamede de Infesta,
concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
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, importação e represen-
tação de artigos de decoração e mobiliário. Prestação de serviços de
decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
5 000 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2 500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.
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2 � Às sócias poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambas as sócias que
desde já são nomeadas gerentes.

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos 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 consentimen-
to da sociedade, gozando esta em primeiro lugar e os restantes sócios
não cedentes em segundo lugar, do direito de preferência na respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522135

BRIEFING, AGÊNCIA DE PUBLICIDADE E MULTIMÉDIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12817/20000329; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 37/20000329.

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 BRIEFING, Agência de Publicidade
e Multimédia, Unipessoal, L.da, com sede na Avenida D. Manuel II,
2070, 7.º, sala 76, freguesia e concelho da Maia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em serviços de publicidade e produções
multimédia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5 000 eu-
ros correspondente a 1 002 410$, representado por uma quota de igual
valor nominal, pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado geren-
te, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade em to-
dos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único, exerce as competências da assembleia geral.
2 � As decisões do sócio de natureza igual às deliberações da as-

sembleia geral devem ser registadas em acta assinada pelo sócio.
3 � O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios

jurídicos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522143

LINHA LIMÃO � DESIGN DE INTERIORES E PRODUÇÕES
ARTÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12818/20000329; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 38/20000329.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma, LINHA LIMÃO � Design de Inte-
riores e Produções Artísticas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Doutor
Afonso Cordeiro, 711, da freguesia e concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em design de interiores e mobiliário, design
gráfico, organização e produção de eventos promocionais, animações,
cenografia, decorações de grandes superfícies, vitrinismo, produção
de mascotes. Produção e decoração de viaturas e stands, produções
artísticas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 002 410$, correspondente a 5 000 euros, dividido em duas quotas
iguais de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

Por acordo unânime dos sócios poderão ser exigidas prestações
suplementares de capital até ao limite 10 vezes o capital social e os
sócios poderão fazer suprimentos à sociedade mediante condições e
juros a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios, que,
desde são, são nomeados gerentes.

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

3 � À gerência compete efectuar todas as operações relativas ao
objecto social, incluindo:

a) Representar a sociedade em juízo, activa ou passivamente, pro-
por acções, confessá-los e delas desistir, transigir ou comprometer-se
em árbitros;

b) Adquirir, locar, alienar, ou permutar quaisquer bens móveis, in-
cluindo veículos automóveis; e

c) Tomar de arrendamento quaisquer imóveis.

ARTIGO 6.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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício que não sejam necessários para cobrir
prejuízos transitados ou formar ou reconstituir reservas impostas por
lei, terão o destino e a aplicação que forem deliberados pela assem-
bleia geral.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11522151

SANTOS OLIVEIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12820/20000330; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/20000330.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Santos Oliveira & Ferreira, L.da, com
sede na Rua do Pinhal, 35, Lugar de Cabeda, freguesia de Alfena, do
concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
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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 instalação e manutenção de redes de gás,
aquecimento central, canalizações e outros serviços similares. Comér-
cio, importação, exportação e representações de produtos diversos,
nomeadamente material e equipamento para a construção civil.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
12 500 euros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 6 250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 20 000 euros.

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de contratos
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.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, 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 respec-
tiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11523131

LANDSEP � INDÚSTRIA E COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12837; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 31/
20000331.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

Documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do ar-
tigo 64.º do Código do Notariado para fazer parte integrante da
escritura de constituição da sociedade LANDSEP � Indústria e
Comércio Têxtil, L.da.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação LANDSEP � Indústria e Co-
mércio Têxtil, L.da, e durará por tempo indeterminado, com início a
contar da presente data.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua Manuel Sousa Marques,
freguesia de Nogueira, concelho da Maia, sem prejuízo de a mesma

poder ser deslocada livremente dentro do concelho ou até para fora
deste, para concelho limítrofe.

2 � A sociedade poderá criar e extinguir, mediante deliberação da
assembleia geral, quaisquer estabelecimentos, agências, filiais, ou ou-
tra espécie de representação.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto a indústria, comércio e serviços
relacionados com as áreas têxtil e correspondentes acessórios, de
calçado, de artigos para casa incluindo todos os tipos de mobiliário,
de cosméticos e ainda de brinquedos.

2 � Por deliberação maioritária da assembleia geral a sociedade
poderá exercer qualquer outra actividade legalmente admissível.

ARTIGO 4.º

A sociedade pode, por deliberação da assembleia geral, associar-se
com terceiros, nomeadamente para formar sociedades, consórcios ou
associações em participação, assim como adquirir e alienar participa-
ções no capital de outras sociedades, mesmo com objecto diferente.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 1 000 000 euros, dividido em duas quotas: uma de 600 000 eu-
ros, pertencente à sociedade LANDMARK � Trading Limited,
uma de 400 000 euros, pertencente à sociedade Textile Inves-
tments Limited.

ARTIGO 6.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser exigidas aos só-
cios prestações suplementares até ao limite de 1 500 000 euros.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por dois gerentes, tendo
em cada um dos sócios direito a designar um gerente, o qual fica sen-
do seu representante na sociedade.

2 � A intenção de nomeação ou destituição da gerência, será feita
por carta registada dirigida à assembleia geral.

3 � A gerência da sociedade que fica dispensada de caução e que
poderá ou não ser remunerada, conforme o que for deliberado em
assembleia geral, será mandatada por períodos de três anos, podendo
ser reeleita.

4 � A gerência disporá da faculdade de nomear mandatários ou
procuradores da sociedade, delegando-lhes os poderes de gerência que
lhe competirem, nos termos do artigo 252.º do Código das Socieda-
des Comerciais.

5 � A sociedade considera-se validamente obrigada com a assina-
tura de:

a) Dois gerentes;
b) Um gerente e um procurador; ou
c) Um mandatário nos precisos termos do instrumento de mandato.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência deterá poderes de gestão e de representação da
sociedade, ficando, porém, obrigatoriamente dependente de prévia
deliberação da assembleia geral a prática dos seguintes actos:

a) Aquisição, alienação, oneração ou locação de activos corpóreos
ou incorpóreos, financiamentos a terceiros, ou endividamentos adi-
cionais da sociedade, a partir do montante de 16 000 euros;

b) Arrendamento, trespasse, venda, cessão de exploração de quais-
quer estabelecimentos comerciais, quer activa quer passivamente;

c) Outorga de qualquer garantia, que directa ou indirectamente onere
o activo da sociedade, de valor superior a 16 000 euros, seja de que
natureza for, nomeadamente através da constituição de hipoteca,
penhor, fiança ou aval e bem assim a emissão de cartas conforto a
favor de terceiros ou associados.

d) Acordar, seja de que forma for, relativamente a direitos intan-
gíveis pertencentes à sociedade, designadamente patentes, e know-how;

e) Aceitar empréstimos ou emprestar de dinheiro ou de bens equi-
valentes de valor superior a 16 000 euros;

f) Nomeação ou demissão de pessoal cuja remuneração, incluindo
todas as regalias exceda 3 000 euros por mês, sejam trabalhadores por
conta da empresa ou prestadores de serviços;

g) Encerramento de quaisquer unidades de negócios da empresa.
2 � As deliberações relativas à alienação, promessa de alienação,

ou qualquer forma de oneração relativas a marcas, pertencentes ao
activo da sociedade serão obrigatoriamente tomadas pela assembleia
geral, mas neste caso só se consideram validamente aprovadas se
obtiverem os votos da totalidade dos sócios da sociedade.
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ARTIGO 9.º

A cessão de quotas para estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando reservado direito de preferência aos restantes só-
cios, nas seguintes condições:

a) O sócio que pretender ceder a sua quota notificará por carta
registada com aviso de recepção a sociedade, bem como os restantes
sócios, da sua resolução, mencionando e identificando o respectivo
cessionário, o preço ajustado, a forma de pagamento e todas as de-
mais condições estabelecidas.

b) Nos 30 dias subsequentes à recepção daquela notificação, deve-
rão os sócios que pretendam exercer a preferência comunicar tal facto
ao cedente, igualmente por carta registada com aviso de recepção;

c) Decorrido tal prazo sem que os sócios hajam manifestado a in-
tenção de preferir, o cedente deverá notificar por escrito a socie-
dade, para deliberar sobre a prestação de consentimento;

d) No caso da sociedade não se pronunciar no prazo de 60 dias, o
sócio que pretender ceder a quota poderá fazê-lo livremente.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Falência, insolvência ou extinção do sócio titular;
b) Cessão de quotas a estranhos, sem observância do disposto no

artigo 9.º.
c) Arresto, arrolamento ou penhora de quotas;
d) Venda ou adjudicação judiciais da quota;
e) Morte, inabilitação ou interdição do sócio titular;
f) Se o sócio exceder os seus direitos sociais por forma a ultrapas-

sar manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons cos-
tumes e pelo fim social e económico desses direitos;

g) Se, por efeito da partilha em vida do sócio, seja por motivo de
divórcio, separação judicial ou qualquer outro, a quota correr o risco
de ser adjudicada a terceiros.

2 � O valor da quota a amortizar será o valor resultante do balan-
ço expressamente elaborado para o efeito.

3 � Verificados os respectivos pressupostos legais e contratuais, a
amortização efectuar-se-á mediante deliberação social, tornando-se
eficaz através da comunicação ao sócio por ela afectado.

4 � A deliberação social de amortização deverá ter lugar no prazo
de 90 dias contados do conhecimento por parte da gerência do facto
que permita tal amortização.

ARTIGO 11.º

A sociedade só se dissolverá nos casos taxativamente previstos na
lei, e no caso de dissolução será liquidatária a gerência em exercício.

ARTIGO 12.º

As assembleias gerais serão convocadas mediante cartas registadas
com aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mí-
nima de 15 dias, devendo as mesmas especificar o fim da reunião,
podendo ser dispensada qualquer convocação quando todos os sócios
se encontrarem presentes.

Está conforme.

5 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Simões
do Vale. 11523018

ALBERTO MANUEL & SOUSA � MOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12833; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 27/
20000331.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contrato:

Sócios: Alberto Manuel Carneiro de Sousa,
António Alves de Sousa.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Manuel & Sousa �
Mobiliários, L.da, com sede na Rua dos Chãos, 226, freguesia de
Ermesinde do concelho de Valongo.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou concelhos
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 em carpintaria. Fabrico e comércio de móveis
de cozinha e outros de mobiliário de madeira para outros fins.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 10 000 eu-
ros, e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
5 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para validamente representar e obrigar a sociedade em todos
os seus actos e contractos, são necessárias as assinaturas de dois ge-
rentes, bastando uma para actos de mero expediente.

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 respec-
tiva 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 socieda-
des quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades regu-
ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas.

Está conforme.

5 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Simões
do Vale. 11522623

LOG2K � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12830; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 24/
20000331.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contracto:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LOG2K � Importação, Exportação e
Transportes, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Brito Capelo, 296, 1.º
D, da freguesia e concelho de Matosinhos.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a sede
social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limítrofes,
bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma de repre-
sentação social em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação e exportação de
grande variedade de produtos nomeadamente de máquinas, aparelhos
e material eléctrico e electrónico e suas partes, obras de borracha e
outros metais comuns; transporte rodoviário de mercadorias e distri-
buição por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
50 000 euros, dividido em três quotas, sendo uma do valor nominal
de 25 000 euros, pertencente à sócia Manuela do Sameiro Vieira
Duarte e duas de 12 500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios Bruno Martins Ferreira Lucas e Lara Martins Ferreira Lucas.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
de suprimentos.
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ARTIGO 4º

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 a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e con-
tratos é necessária a intervenção de três gerentes, bastando um só
para os actos de mero expediente.

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

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme.

5 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Simões
do Vale. 11522216

COPICUNHA � MATERIAL DESPORTIVO E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12821/20000330; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20000330.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe que fica a
reger-se pelo contracto seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma COPICUNHA � Material Desportivo
e Publicidade, L.da, com sede na Rua da Fábrica, 78, freguesia de São
Cosme, concelho de Gondomar.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio de material e arti-
gos desportivos, brindes e serviços de publicidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 euros, e corresponde à soma de três quotas de 1 666,67 euros,
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios João Manuel Camisão
da Cunha, Luís Miguel Alves Camisão da Cunha e Maria Fernanda
Alves Camisão.

2 � Não poderão ser exigidas prestações suplementares de capital,
aos sócios, mas estes poderão fazer à sociedade os suprimentos de
que esta carecer, nos montantes e condições que forem estipulados
em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor
de estranhos depende do consentimento da sociedade à qual fica re-
servado o direito de preferência, em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme deliberação
da assembleia geral, pertencente aos sócios Luís Miguel Alves Camisão
da Cunha e Maria Fernanda Alves Camisão, desde já nomeados ge-
rentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção conjunta dos
dois gerentes nomeados.

Está conforme.

4 de Abril de 2000. � O Ajudante, António Augusto Soeiro de
Barros. 11523140

CORAREIA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
20000322.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo seguinte contracto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de CORAREIA � Materiais de
Construção, L.da, e vai ter a sua sede na Rua Serafim Cruz, 575, cave,
da freguesia de Avioso (Santa Maria), concelho da Maia.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser transferida
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como criar ou encerar filiais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio por grosso de materiais de
construção, transporte de diversas mercadorias e equipamentos.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de 5 000 eu-
ros e acha-se dividido em duas quotas iguais de 2 500 euros, perten-
cendo uma a cada um dos sócios António de Oliveira Correia e Maria
Esmeralda Gonçalves Maia Correia.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, fica desde já nomeado gerente o sócio António de
Oliveira Correia.

ARTIGO 5.º

Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos é
necessária a assinatura de um só gerente.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre os sócios e seus descendentes é livremen-
te permitida, porém a favor de estranhos necessitam sempre do con-
sentimento da sociedade, que goza do direito de preferência na alie-
nação.

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Si-
mões do Vale. 12694738

PET SHOP DE CUSTÓIAS � PRODUTOS PARA ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12522/20000202; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/20000203.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a
reger-se pelo contrato seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma PET SHOP DE CUSTÓIAS �
Produtos Para Animais, L.da, tem a sua sede na Rua António José de
Almeida, 287, freguesia de Custóias, concelho de Matosinhos.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da sua assembleia
geral, tomada por maioria simples dos votos, transferir a sua sede
para qualquer outro local do mesmo concelho ou concelho limítrofe,
bem como poderá a sociedade proceder à abertura e encerramento de
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.
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2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho especializado de
animais de estimação e artigos e produtos para animais.

3.º

1 � O capital social é de 5 000 euros, dividido em cinco quotas
iguais de 1 000 euros cada, pertencentes aos sócios Artur Lícinio
Pereira Pires, Cândida Maria de Sousa Nunes, Domingos Maia Antó-
nio, Maria Manuela Ribeiro da Costa Gomes Maia, Ana Cristina Dias
Fernandes.

2 � O capital social encontra-se totalmente realizado em dinheiro.

4.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, gratuita ou onerosa, é
livre entre os sócios, podendo para o efeito, proceder-se a divisão
delas, com dispensa de autorização especial da sociedade.

2 � A cessão de quotas, total ou parcial, a estranhos, bem como
a prevista no artigo 228.º, n.º 2, do código das sociedades comerciais,
depende do consentimento da sociedade, dado por maioria simples da
representação do capital social, que ao consenti-lo, aceitará também,
a necessária divisão, se for esse o caso.

5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, e com ou sem caução, con-
forme for deliberado em assembleia geral, por maioria simples dos
votos fica afecta à sócia Cândida Maria de Sousa Nunes que fica desde
já nomeada gerente.

2 � A gerência pode delegar em alguns dos seus membros compe-
tência especial para determinados negócios ou espécie de negócios.

3 � A sociedade fica obrigada pela assinatura da gerente.
4 � Compete à gerência:
a) Exercer em geral os poderes de administração social e nomea-

damente para vincular a sociedade em documentos, actos, contratos
e recibos de quitação, movimentação dos respectivos dinheiros e cré-
ditos;

b) Confessar, desistir, e transigir em quaisquer pleitos e deliberar
em quaisquer assembleias de credores e bem como comprometer-se
em árbitros;

c) Adquirir, alienar, onerar, arrendar ou tomar de arrendamento,
alugar ou tomar de aluguer e celebrar contratos de locação financeira
em quaisquer condições e prazos, relativamente a quaisquer móveis,
automóveis e imóveis; e

d) Tomar ou dar de trespasse estabelecimentos comerciais ou in-
dustriais.

6.º

1 � A sociedade poderá, por deliberação nesse sentido adoptada
por maioria simples do capital social, amortizar a quota de qualquer
sócio, independentemente do seu consentimento, nos seguintes ca-
sos:

a) No caso de a quota deixar de pertencer ao sócio na sequência de
partilhas efectuadas em virtude de separação judicial ou divórcio;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a provi-
dência cautelar, ou, por qualquer forma tenha sido ou tenha que ser
arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de processo judi-
cial;

c) Se a quota for dada em garantia ou caução de alguma obrigação
sem prévio e expresso consentimento da sociedade;

d) Se o sócio que a possuir for julgado, falido ou insolvente, ou se,
sendo pessoa colectiva, se dissolver;

e) Se a quota for, de algum modo, cedida com violação das regras
de autorização, opção ou amortização estabelecidas nos arti-
gos anteriores;

f) Quando qualquer sócio por si ou por interposta pessoa, fizer di-
recta ou indirectamente concorrência à sociedade;

g) Se qualquer dos sócios não prestar à sociedade a colaboração de
que esta necessite ou não desempenhar os serviços de que foi encar-
regado, desde que uma e outra estejam decididas em assembleia geral,
por maioria simples, e desde que estejam ao serviço exclusivo desta
sociedade;

h) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com a
sociedade, ou por qualquer forma, prejudique gravemente o bom nome
da sociedade;

i) Nos casos legalmente previstos;
j) Quando o sócio viole ou ultrapasse os seus poderes como geren-

te nos termos do artigo 5.º.
2 � A contrapartida da amortização, será sempre e somente o

correspondente valor nominal da quota amortizada, acrescida da res-
pectiva parte nos fundos de reserva e nos lucros apurados e não dis-

tribuídos, será paga em cinco prestações anuais, a começar no prazo
de seis meses sobre a sua fixação definitiva.

7.º

A assembleia geral da sociedade pode deliberar por maioria simples
dos votos dos presentes, que a totalidade dos lucros, depois de dedu-
zida a parte obrigatoriamente destinada à reserva legal, seja afectada
a outras reservas sem o limite imposto pelo n.º 2 do artigo 217.º do
Código das Sociedades Comerciais.

8.º

1 � Ocorrendo o falecimento ou interdição de algum dos sócios,
actuais ou futuros, a sociedade continuará com os sócios sobrevivos e
capazes e os herdeiros do falecido, ou interdito, representado por quem
de direito.

2 � Os herdeiros de um sócio falecido, deverão exercer os seus
direitos através de um só deles, que a todos representará na sociedade
e que designarão enquanto a quota do falecido se mantiver em comu-
nhão hereditária.

9.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por carta registada,
com aviso de recepção, enviada para a residência dos sócios, com
pelo menos 15 dias de antecedência quando a Lei não exigir forma-
lidades.

2 � As deliberações sociais serão tomadas por maioria simples dos
votos dos sócios regularmente convocados, presentes em assembleia
geral, salvo os casos e que a lei exija imperativamente maiorias qua-
lificadas.

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Augusto
Soeiro de Barros. 11843438

PARCOMARCO � GESTÃO DE PARQUES
DE ESTACIONAMENTO E CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12329 A/991230; inscrição n.º 1 e averbamento 1 à inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 7 e 8/16022000.

Certifico que foram depositadas cartas e acta donde consta a cessa-
ção e funções dos administradores Serafim Soares Lopes e António Paulo
Faceira de Carvalho Faceira de Carvalho Lages, em 31 de Março de
1999, por renúncia e a designação dos administradores, até ao termo
do mandato em curso, para preenchimento de vagas e complemento
de número, presidente � Manuel Joaquim Ferreira Vieira; Alfredo
Rodrigues da Silva Marques, Augusto Rodrigues de Castro Ribeiro e José
Fernando Maia de Araújo e silva, casados, em 31 de Março de 1999.

1 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10223002

TÁXIS FLECHA DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17177/670906; identificação de pessoa colectiva n.º 500421994;
averbamento 1 à inscrição n.º 1, averbamento 2 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 5; números e data das apresentações: 13, 14 e 17/
20000209.

Certifico que Miguel da Silva Pereira Salaberta e Maria da Concei-
ção Marques cessaram funções de gerentes em, respectivamente, 19 de
Junho de 1990, por óbito e 11 de Outubro de 1999, por renúncia, o
capital foi elevado à cifra de 5 500 €, tendo sido alterados os arti-
gos 1.º, 3.º, 5.º e 9.º, que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de Táxis Flecha da
Batalha, L.da, tem a sua sede na Rua de Luis Freitas Branco, 43, da
freguesia de Custóias, do concelho de Matosinhos, durará por tempo
indeterminado a contar de quatro de Julho de 1967, data da sua fun-
dação.

§ único. A gerência poderá deslocar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, assim como criar agências ou
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outras formas de representação, sem necessidade do consentimento
da assembleia geral.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro e nos demais
bens do activo da sociedade é de 5 500 euros dividido em quatro quo-
tas, sendo uma do valor nominal de 4 000 euros pertencente ao só-
cio Joaquim Pereira Guedes, uma outra do valor nominal de 1 000 euros
pertencente à sócia Maria de Fátima Ribeiro de Miranda e outras duas
no valor nominal de 250 euros cada uma e pertencentes cada uma
delas aos sócios Armindo Fernando de Miranda Guedes e Fernanda
Alberta de Miranda Guedes.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica a cargo de Fernando Madureira, casa-
do, natural da freguesia de Freigil, do concelho de Resende e residente
na Rua de Raul Proença, 124, 2.º andar, esquerdo, da freguesia de
Custóias, do concelho de Matosinhos e dos sócios Joaquim Pereira
Guedes e Maria de Fátima Ribeiro de Miranda, desde já designados
gerentes, bastando a assinatura de um dos referidos gerentes nomea-
dos para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus actos e
contratos, incluindo a compra, venda e oneração de veículos auto-
móveis.

§ único. Os gerentes poderão delegar, por procuração todos ou parte
dos seus poderes de gerência noutro gerente.

ARTIGO 9.º

Dissolvendo-se a sociedade, todos os sócios serão liquidatários, fi-
cando desde já determinado que, se algum quiser ficar com o estabe-
lecimento social, será este licitado verbalmente, entre eles e adjudi-
cado aquele que maiores vantagens oferecer em preço e forma de
pagamento.

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

Está conforme.

23 de Fevereiro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda
Magalhães Basto. 10222340

MARIA JOSÉ ABREU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12596/20000316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500868131; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 34/
20000316.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, que fica com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Maria José Abreu, L.da, e a sua sede
na Travessa de São Romão, freguesia de Vermoim, concelho da Maia.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local do concelho em que se situa e seus limítrofes, sem prévia auto-
rização da assembleia geral.

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194363

INFORMAL � PROJECTOS DE ARQUITECTURA,
ENGENHARIA, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES

IMOBILIÁRIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4622/940617; identificação de pessoa colectiva n.º 503221163;
averbamento 1 à inscrição n.º 1, averbamento 2 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 6; números e data das apresentações: 16, 18 e 19/
20000316.

Certifico que Carlos Augusto Pinto Pereira da Silva, Armindo dos
Santos Tavares e Armanda Maria Lopes dos Santos cessaram funções
de gerentes em 24 de Fevereiro de 2000, por renúncia, o capital foi
elevado à cifra de 10 024 100$, tendo sido alterados os artigos 3.º e
6.º (n.º 1 e 2), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 50 000 eu-
ros, e está dividido em três quotas, sendo uma de 25 000 euros do
sócio, Ricardo João da Silva Carvalho, e duas de 12 500 euros, uma
de cada um dos sócios, Armindo dos Santos Tavares, e Armanda Maria
Lopes dos Santos.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência social será remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral.

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

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06944930

MULTIVENTILAÇÃO, SISTEMAS
DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2501/920910; identificação de pessoa colectiva n.º 502832436;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 1/20000315.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 160 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social é de 160 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e nos demais valores constantes do activo social e cor-
responde à soma das seguintes quotas: uma de 82 750 000$ perten-
cente ao sócio Jorge de Oliveira Cardoso Fernandes e uma de
77 250 000$, pertencente à sócia Air Trade Centre Investmenets
Limited.

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

Está conforme.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06944949

SPDAD � SOCIEDADE PORTUGUESA DE PRODUÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 50840/931025; identificação de pessoa colectiva n.º 503074586;
averbamento 2 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 13; números e data
das apresentações: 21, 22/20000316.

Certifico que foi depositada a carta e acta donde consta a cessação
de funções do gerente José Maria Novais de Oliveira, em 13 de Mar-
ço de 2000, por renúncia e a designação do gerente Patrick Paul
Carmagnolle, casado, em 13 de Março de 2000.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06944914

CIDADE DA MAIA � EMPRESA DE COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 856/880722; identificação de pessoa colectiva n.º 502013974;
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averbamento 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
20000314.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessação de
funções dos gerentes António Fernandes Craveiro e Ana Balazeiro
Ramos Cascão Craveiro, em 4 de Maio de 1999, por renúncia.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194312

EXPORGRANO � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 19264/710513; identificação de pessoa colectiva n.º 500102929;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 13/20000316.

Certifico que foi depositada a acta donde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o quadriénio de 2000/2003; concelho
de administração: presidente: Ernesto Anselmo Quintela Moreira;
vogais: Carlos Manuel Ramos Quintela Moreira; António Anselmo
Ramos Quintela Moreira, casados; concelho fiscal: presidente: Mário
Aires Gomes Martins; vogais: Diamantino Cândido dos Santos Branco
casados; Cruz Cunha Campos & Associados, SROC, representada por
Serafim Fernando da Silva Castro, casado; suplente: Carlos Alberto da
Silva Cunha, casado (ROC). Data da deliberação: 26 de Janeiro de 2000.

27 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194347

LAGUNA MAR � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 2278/920622; identificação de pessoa colectiva n.º 502784601;
averbamento 2 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 10; números e data
das apresentações: 24, 25/20000316.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessação de
funções do gerente José Manuel Oliveira Fernandes Castro, em 2 de
Novembro de 1999.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194223

MARIA ISABEL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 35750/811123; identificação de pessoa colectiva n.º 510312838;
averbamento 1 à inscrição n.º 10 e inscrição n.º 16; números e data
das apresentações: 28, 29, 30 e 32/20000310.

Certifico que foi depositada a escritura donde consta a cessação de
funções dos gerentes Guilherme Adriano Rocha Fernandes e Maria da
Conceição da Silva Monteiro Fernandes, em 25 de Fevereiro de 2000,
por renúncia e a designação dos gerentes José António Oliveira Tei-
xeira e Clarinda da Silva Torres Teixeira, em 25 de Fevereiro de 2000.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194207

LOPEZ & NOYA � SOCIEDADE PROMOTORA
E CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12254/991207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 23/991207.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que fica a reger-se
pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Lopez & Noya � Sociedade Promoto-
ra e Construtora Imobiliária, L.da, tem a sua sede na Avenida Afonso

Henrique, 196, 3.º, sala 312, Matosinhos, e durará por tempo inde-
terminado a contar desta data.

ARTIGO 2.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá abrir, trans-
ferir ou encerrar agências, filiais ou quaisquer outras formas de repre-
sentação, bem como transferir a sede social.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na promoção e construção imobiliária,
importação e exportação.

ARTIGO 4.º

O capital social realizado é 5 028 euros, ou seja, 1 008 024$, re-
presentado por três quotas, uma no valor de 3 778 euros, ou seja,
757 421$ pertencente ao sócio Ramon Lopez Casal, outra de
1 000 euros ou seja 200 482$ pertencente aos sócio Carlos Matovelle
Gomes e outra de 250 euros, ou seja, 50 121$ pertencente ao sócio
José Noya Rey.

ARTIGO 5.º

1 � A divisão e cessão de quotas não é livre entre os sócios ou a
favor de estranhos, ficando sujeita à autorização da sociedade, gozan-
do a sociedade do direito de preferência em primeiro lugar, e em se-
gundo o sócio ou sócios não cedentes.

2 � O prazo para a sociedade deliberar o consentimento ou a pre-
ferência prevista no número anterior, é de 60 dias a contar do pedido
de consentimento formulado por escrito, que obrigatoriamente men-
cionará a identidade do cessionário, e todas a s condições da cessão,
podendo os sócios exercer o seu direito de preferência nos 15 dias
seguintes ao conhecimento da deliberação que preste o conhecimen-
to para a cessão.

ARTIGO 6.º

A gerência dispensada de caução, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio Ramon Lopez Casal
ficando desde já nomeado gerente, tendo tal nomeação o significado
de atribuição de um direito especial da gerência.

1 � A sociedade fica obrigada apenas com a assinatura do sócio
gerente Ramon Lopez Casal.

2 � Aos gerentes fica expressamente proibido vincular a socie-
dade em fianças, abonações, letras de favor, e, em geral, em quaisquer
documentos, actos e contratos de responsabilidade e interesses alheios
aos negócios sociais.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer dos sócios nos
seguintes casos:

a) Quando por divórcio ou separação judicial de pessoas e bens, do
respectivo titular, a respectiva quota lhe não fique a pertencer ou lhe
não fique a pertencer inteiramente;

b) Quando a quota a amortizar tenha sido arrestada, penhorada,
arrolada ou arrematada por quem não seja sócio ou, por qualquer modo,
se encontre sujeita a procedimento judicial.

§ único Em qualquer caso de amortização, a contra partida será
paga em dez prestações semestrais, vencendo-se a primeira 6 meses
após a tomada da deliberação social respectiva.

ARTIGO 8.º

Por morte ou interdição de qualquer sócio, a sociedade continuará
com os herdeiros do falecido ou interdito se, no prazo de 30 dias não
deliberar amortizar a respectiva quota nos termos do artigo anterior.

ARTIGO 9.º

Por simples deliberação da assembleia geral os sócios poderão ser
autorizados pela sociedade, a exercer por conta própria ou alheia,
actividade concorrente.

ARTIGO 10.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada com a
viso de recepção, expedida com a antecedência mínima de 16 dias, e,
iniciar-se-ão à hora marcada com os sócios que representem a maio-
ria do capital, ou uma hora depois com os que estiverem presentes.

Está conforme.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06944884
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AS E A � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4172/940208; identificação de pessoa colectiva n.º 503138118;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 6/20000315.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 31 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194215

FERREIRA & BESSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 17782/681014; identificação de pessoa colectiva n.º 500314055;
inscrição n.º 11; números e data das apresentações: 8, 9 e 10/
20000310.

Certifico que o capital foi elevado à cifra de 5 000 €, tendo sido
alterados os artigos 1.º, 3.º e 5.º, que ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ferreira & Bessa, L.da, e tem a
sua sede na Rua de David Correia da Silva, 206, 2.º, Rio Tinto, Gon-
domar.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poder ser
mudada dentro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 euros, dividi-
do em duas quotas iguais de 2 500 euros, uma de cada um dos sócios
Joaquim Pereira e Elisabete Georgina de Jesus Pereira.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes, além do actual gerente Almiro da Silva Ferreira.

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

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

Está conforme.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194231

CARNEIRO TORRES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8567/970710; identificação de pessoa colectiva n.º 503930369;
inscrição n.º 2; números e data das apresentações: 9/20000314.

Certifico que foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação. Data da aprovação de
contas: 25 de Novembro de 1999.

Está conforme.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194266

R. A. TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9874/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504178997;
averbamento 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: Of. 20, 23/20000327.

Certifico que Rui Manuel do Amaral Lira cessou funções de geren-
te em 19 de Julho de 1999, por renúncia, tendo sido alterados os
artigos 3.º e 4.º (n.º 1 e 3), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, correspondendo à soma de duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 1 800 000$ pertencente ao sócio José Carlos Teixeira Peixoto,
e outra no valor nominal de 200 000$ pertencente ao sócio António Joa-
quim Teixeira Peixoto.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois ou mais
gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à sociedade, e
que serão eleitos por deliberação dos sócios.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contractos
é necessária a assinatura conjunta de pelo menos dois gerentes.

Mais certifico que foram designados gerentes José Carlos Teixeira
Peixoto e José Manuel Bessa Limpo de Lacerda.

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

Está conforme.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06944990

CARPAN � COOPERATIVA ABASTECEDORA
DE RETALHISTAS DE PRODUTOS

ALIMENTARES DO NORTE, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25/830402; identificação de pessoa colectiva n.º 500055254;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 14/20000321.

Certifico que, foi depositada acta donde consta a designação dos
membros dos órgãos sociais para o triénio de 2000-2002.

Direcção: presidente � José Eduardo Ribeiro Aguiar; secre-
tário: Silva Carvalho & Marcelino, L.da, representada por João da
Costa Gomes; tesoureiro: Henrique da Silva Moutinho Marques;
vogais: Oliveira Barbosa & Rosa, L.da, representada por António
Augusto Rocha Ribeiro Meireles; Horácio Ferreira Rosa; su-
plentes: Horácio de Magalhães, L.da, representada por Horácio Magalhães,
casado; Margarida Ferreira & Ferreira, L.da, representada por Júlio Fer-
nandes Ferreira. Conselho fiscal: presidente � Dinis & Coutinho, L.da,
representada por Marcelo Dinis Teixeira Fonseca, solteiro, maior;
secretário: João Grova Cunha; José Alves da Silva; suplentes: Duarte
Joaquim Dias Pacheco; Sebastião Vieira Costa Lopes.

Data da deliberação: 26 de Dezembro de 1999.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945007

RESPOSTA CHAVE � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 915/990922; identificação de pessoa colectiva
n.º 504310445; averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: Of. 37 e 38/20000317.

Certifico que, foi depositada escritura donde consta a cessação de
funções do gerente Paulo António Gomes Ramos de Carvalho, em
29 de Dezembro de 1999, por renúncia e a designação do gerente
Manuel Domingues dos Santos, em 29 de Dezembro de 1999.

28 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194509

PAPELARIAS PONTE DA PEDRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 52 884/961104; identificação de pessoa colectiva
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n.º 503761486; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 38/
990923.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 25 000 €, tendo sido
alterados os artigos 1.º e 3.º, que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Papelarias Ponte da Pedra, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Ponte da Pedra, 160, freguesia de Gueifães, Maia.

2.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
25 000 euros, dividido em seis quotas: duas de 8375 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios Francisco Henrique Pena e José Ribeiro
Leite; três de 2000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Fernando Augusto Amaral Pinto, António Ernesto Saraiva Barbosa e
Joaquim José da Costa Sousa; e uma de 2250 euros, pertencente aos
sócios José Alberto Lopes de Carvalho.

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

Está conforme.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194541

EMÍLIA MADUREIRA & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3965/931215; identificação de pessoa colectiva n.º 503101788;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 20 e 21/20000211.

Certifico que, foi alterado o artigo 1.º (corpo), que fica com a se-
guinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Emília Madureira & Fernandes, L.da,
tem a sua sede na Rua dos Bombeiros Voluntários, 186, freguesia de
Valbom, concelho de Gondomar.

Mais certifico que o capital foi elevado à cifra de 15 000 000$,
tendo sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
15 000 000$, dividido em duas quotas iguais com o valor nominal de
7 500 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios Maria Emília
Madureira Fernandes e Paulo Manuel Madureira Teixeira Fernandes.

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

Está conforme.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945015

DODIOURO � INDÚSTRIA E TRANSFORMAÇÃO
DE METAIS PRECIOSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 11 971/991008; identificação de pessoa colectiva
n.º 504488015; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: Of. 9 e 10/20000320.

Certifico que, Gabriel José Marques Mendonça cessou funções de
gerente em 3 de Fevereiro de 2000, por renúncia, tendo sido altera-
dos os artigos 3.º e 6.º (corpo), que ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e encontra-se dividido nas seguintes três quotas: uma do
valor nominal de 2 000 000$, pertencente à sócia Ilda Rosa Seara

das Neves; e duas iguais do valor nominal de 1 500 000$, cada uma,
pertencentes uma a cada um dos sócios Márcia Alexandra das Neves
Barbosa Rodrigues e Pedro Manuel das Neves Barbosa Rodrigues.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for delibera-
do em assembleia geral, fica afecta ao sócio Pedro Manuel das Neves
Barbosa Rodrigues, já nomeado gerente, bastando a sua assinatura para
validamente obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

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

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945023

TRANS-BRETANHA � TRÂNSITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8151/970318; data da entrega para depósito: 20000316.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976497

ANTÓNIO ALEXANDRE CORREIA � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 101/980709; data da entrega para depósito: 20000210.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976489

TEN � TRÁFEGO E ESTIVA DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 892/850612; data da entrega para depósito: 20000217.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976470

FÁBRICA DE TINTAS ISOLACA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 340/870116; data da entrega para depósito: 20000215.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

22 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976462

ALTO PERFIS PULTRUDIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 6883/960313; data da entrega para depósito: 20000322.
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Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976446

COPILONGO � ASSISTÊNCIA E VENDA
DE EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1039/910723; data da entrega para depósito: 19990831.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976438

CENTRO DE RADIOLOGIA DA MAIA,
SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8650/970801; data da entrega para depósito: 20000103.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976420

TURBO PEÇAS � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1737/920117; data da entrega para depósito: 19991203.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976454

APCO � INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4019/931229; data da entrega para depósito: 20000322.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976411

PADARIA FELIZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 13 103/500529; data da entrega para depósito: 20000317.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976403

JACARTEX � ACABAMENTOS TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3165/930413; data da entrega para depósito: 20000316.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976390

CLÍNICA DENTÁRIA S. MAMEDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4364/940408; data da entrega para depósito: 19990721.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

23 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976381

DIARTE � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 39 538/850218; data da entrega para depósito: 20000316.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

24 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976365

STAND J. B. � COMÉRCIO AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 7111/960521; data da entrega para depósito: 19991106.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

24 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976330

MÁRIO CORREIA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 47 201/900320; data da entrega para depósito: 20000324.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

27 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 11976276

GEODESIC � INVESTIMENTO SERVIÇO E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 25 931/810420; data da entrega para depósito: 19991228.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

30 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776769
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SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES LÚCIO & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4678/940701; data da entrega para depósito: 20000323.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

29 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776807

BAZAR OS MOUTIDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8982/971106; data da entrega para depósito: 20000323.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12776750

GONOV � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE TÊXTEIS E CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 45 224/880531; data da entrega para depósito: 20000314.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1999.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12778001

PNEUS DA CIRCUNVALAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 4837/940809; data da entrega para depósito: 20000314.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12777935

ERQUIVALOR � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8613/970722; data da entrega para depósito: 20000321.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

31 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Paula P.
Nascimento Lobão. 12777943

VALDEMO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 1881/920220; data da entrega para depósito: 19990630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

17 de Novembro de 1999. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10190163

SOLAGE � IMOBILIÁRIA E EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5321/950113; data da entrega para depósito: 19990630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

17 de Novembro de 1999. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10190155

PREDIALVES � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3059/930310; data da entrega para depósito: 19990630.

Certifico que, foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas, da mencionada sociedade, do
ano de 1998.

17 de Novembro de 1999. � A Escriturária Superior, Maria Irene
Simões do Vale. 10190198

VAGRÃO-AREOSA � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8046/970217; identificação de pessoa colectiva n.º 503838926;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/20000321.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 20 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$, dividido em quatro quotas iguais de 5 000 000$, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Carlos Fernandes Prezado,
Elísio Manuel Dias Ribeiro, Jaime Manuel Fernandes Prezado, e José
Manuel da Silva Neves Martins.

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

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194630

TRANSPORTES FERNANDES & GARRIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 5153/941125; identificação de pessoa colectiva n.º 503307688;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 29/20000322.

Certifico que, foi depositada carta donde consta a cessação de fun-
ções do gerente João Pedro Condeixa Colaço Dias, em 28 de Março
de 2000, por renúncia.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945058

PEREIRA & AGUIAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 43 038/861112; identificação de pessoa colectiva
n.º 501750770; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
20000321.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:
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Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas � 1 de Março de 2000.

Está conforme.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194576

ALMA DE FADA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8079A/9702226; identificação de pessoa colectiva n.º 503836850;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 21/20000321.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 6 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 6 000 000$, e corresponde
à soma de três quotas, sendo uma do valor nominal de 4 800 000$,
que pertence à sócia Maria Emília de Oliveira Bessa, uma quota do
valor nominal de 600 000$, que pertence ao sócio David Oliveira
Bessa Furtado, e uma quota do valor nominal de 600 000$ que per-
tence ao sócio Guilherme Bessa Pinto Furtado.

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

Está conforme.

29 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194584

VAGRÃO MATOSINHOS � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 8019/970212; identificação de pessoa colectiva n.º 503837180;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 25/20000321.

Certifico que, o capital foi elevado à cifra de 12 000 000$, tendo
sido alterado o artigo 3.º, que fica com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 000 000$, dividido em quatro quotas iguais de 3 000 000$, per-
tencendo uma a cada um dos sócios José Carlos Fernandes Prezado,
Elísio Manuel Dias Ribeiro, Jaime Manuel Fernandes Prezado, e Rui
Nuno Oliveira Campos.

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

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194614

MANTENIN � MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 51 019/911121; identificação de pessoa colectiva n.º 502647175;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/20000321.

Certifico que, foi depositada escritura donde consta a designação
do gerente Vítor Manuel Pinto Ferreira, em 17 de Maio de 1999.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 10194592

ANDRAVI � MÓVEIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 3348/930602; identificação de pessoa colectiva n.º 503013706;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 11/20000321.

Certifico que, foi efectuada a dissolução e encerramento da liquida-
ção da sociedade em epígrafe, cujo extracto da inscrição é o seguinte:

Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação de contas � 17 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Ana Mafalda Ma-
galhães Basto. 06945031

SANTARÉM
ALMEIRIM

GEM � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 823/
990728; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/990728.

Certifico que, por escritura de 7 de Julho de 1999, lavrada a fl. 9 do
livro n.º 483-B do Cartório Notarial da Chamusca, entre: Emília Maria
Alves Augusto, casada com José Fitas Augusto, no regime de comu-
nhão geral, residente em Marianos, Fazendas de Almeirim, Almei-
rim; e Gil Manuel Alves Fitas, solteiro, maior, residente em Marianos,
Fazendas de Almeirim, Almeirim, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de GEM � Sociedade de
Construções, L.da, durará por tempo indeterminado e tem a sua sede
no lugar de Marianos, freguesia de Fazendas de Almeirim, concelho
de Almeirim.

2 � Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser deslocada
no mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação onde e quando julgar conveniente.

4 � A Sociedade poderá adquirir livremente participações noutras
sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu, consti-
tuir associações em participação e consórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5986 eu-
ros, correspondente a 1 200 086$, e corresponde à soma das seguin-
tes quotas:

1 � Uma quota de 5487 euros, correspondente a 1 100 045$,
pertencente à sócia Emília Maria Alves Augusto.

2 � Uma quota de 499 euros, correspondente a 100 041$, per-
tencente ao sócio Gil Manuel Alves Fitas.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e representação da Sociedade fica a cargo
dos gerentes que forem eleitos em assembleia geral.

2 � A gerência poderá não ser remunerada se tal for deliberado
em assembleia geral.

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Gil Manuel Alves Fitas.
4 � A Sociedade considerar-se-á validamente obrigada nos seus

actos e contratos com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da Sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas cessões onerosas, do direito de preferência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a ter-
ceiros, dará conhecimento à Sociedade e aos demais sócios, por escri-
to, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessionário, o
preço, e as condições de pagamento da mesma, a fim de obter o
consentimento da Sociedade para aquela cessão e de proporcionar o
exercício do direito de preferência estatuído no número anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da Sociedade os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

ARTIGO 6.º

1 � A Sociedade pode amortizar qualquer quota nos casos seguintes:
a) Com o consentimento do seu titular;
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b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no ar-
tigo 5.º;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em geral,
apreendida judicial ou administrativamente;

d) Se o titular, durante dois anos consecutivos, não comparecer ou
não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.

2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b)
do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.

3 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, poste-
riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou a
alguns sócios ou a terceiros.

ARTIGO 7.º

A Sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio singular, ou pela dissolução de qualquer sócio pessoa colectiva,
podendo a Sociedade deliberar sobre a amortização da quota do sócio
falecido, interdito ou dissolvido.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a efectuar os levantamentos da
conta em nome da Sociedade, aberta no Banco Espírito Santo, Agên-
cia de Almeirim, para aquisição de equipamentos e bens de giro co-
mercial, e ainda para liquidação das despesas com a constituição e
registo, bem como a celebrar quaisquer negócios jurídicos, por conta
da Sociedade no âmbito do respectivo objecto.

Está conforme o original.

13 de Setembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Emília Maria
Guerreiro Viegas Moura. 10733019

ALPIARÇA

AGRIALPI � PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 312/
20000404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000404.

Certifico que entre Maria Emília Sardinheiro Coutinho Pedrosa,
viúva, residente na Rua de Ricardo Durão, 204, freguesia e concelho
de Alpiarça; e Luís Filipe Coutinho Pedrosa, solteiro, maior, residen-
te na Rua de Ricardo Durão, 204, freguesia e concelho de Alpiarça,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGRIALPI � Produção e Co-
mercialização de Produtos Agrícolas, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
de Ricardo Durão, 204, freguesia e concelho de Alpiarça.

2 � A gerência poderá deslocar livremente a sede social dentro do
concelho de Alpiarça ou para concelho limítrofe, bem como criar
sucursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção agrícola, comercialização
de produtos agrícolas, aquisição e venda de factores de produção desti-
nados à agricultura e prestação de serviços conexos com a agricultura.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do va-
lor nominal de 3 600 000$, de que é titular o sócio Luís Filipe Cou-
tinho Pedrosa; e outra do valor nominal de 400 000$, de que é titu-
lar a sócia Maria Emília Sardinheiro Coutinho Pedrosa.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 40 000 000$, desde que a chamada seja deliberada pela una-
nimidade dos votos representativos da totalidade do capital social.

ARTIGO 5.º

1 � Fica desde já designado gerente o sócio Luís Filipe Coutinho
Pedroso.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de um gerente.
3 � A gerência poderá não ser remunerada, se tal vier a ser deli-

berado 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 � Apenas a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios não
carece do consentimento da sociedade.

2 � Nas cessões onerosas de quotas a não sócios, fica reconhecido
o direito de preferência, à sociedade em primeiro lugar, e aos sócios
não cedentes, em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Fica permitida a participação da sociedade em agrupamentos com-
plementares de empresas ou agrupamentos europeus de interesse eco-
nómico, bem como em sociedades de responsabilidade limitada, com
objecto diferente do seu ou reguladas por lei especial.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Desde que o delibere e o titular da respectiva quota dê a sua

anuência;
b) No caso de partilha em consequência de divórcio ou de separa-

ção judicial de pessoas e bens, se a quota for adjudicada a cônjuge que
não seja o titular da quota;

c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou em geral,
apreendida judicial ou administrativa.

ARTIGO 9.º

A representação voluntária de um sócio nas deliberações de sócios
que admitam tal representação, pode ser conferida a qualquer pessoa.

ARTIGO 10.º

A convocação da assembleia geral compete a qualquer gerente e
deve ser feita por meio de carta registada com aviso de recepção ou
comunicação telefax, dirigida a cada um dos sócios e expedida com,
pelo menos, 15 de antecedência, a não ser que a lei exija outras for-
mas ou estabeleça prazo mais longo.

ARTIGO 11.º

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais,
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de Lima
Gonçalves. 08191255

HORTIVA � COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alpiarça. Matrícula n.º 311/
20000331; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000331.

Certifico que entre Fernando Manuel de Jesus Carmelo e Filomena
da Conceição Neves Gonçalves Carmelo, casados entre si, na comu-
nhão de adquiridos, residentes na Rua do Capitão Henrique Galvão,
lote 11, Fazendas de Almeirim, Almeirim, foi constituída a sociedade
em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma HORTIVA � Comércio de Pro-
dutos Agrícolas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida de Carlos Relvas, 6,
vila, freguesia e concelho de Alpiarça.

3 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá deslo-
car a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como poderá criar sucursais, filiais, agências ou outras for-
mas locais de representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho, importação e exportação de produtos agrícolas, comércio de
produtos químicos para a agricultura e de equipamentos de rega e
prestação de serviços para a agricultura.
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ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Fernando Manuel de Jesus Carmelo
e Filomena da Conceição Neves Gonçalves Carmelo.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado, ficará a cargo de sócios ou não sócios que forem
designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

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

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

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.

ARTIGO 6.º

1 � Aos gerentes é expressamente proibido obrigar a sociedade
em actos e contratos, que não digam respeito aos negócios sociais,
tais como abonações, fianças, letras de favor e semelhantes.

2 � Os sócios gerentes poderão constituir mandatários com pode-
res específicos nos termos do artigo 252.º, n.º 6, do Código das So-
ciedades Comerciais.

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 seguida,
se defere aos sócios não cedentes, quando permitida por lei.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Fernando José de Lima
Gonçalves. 08191280

SETÚBAL
ALCOCHETE

ALIBEEF � AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
DE BOVINOS, OVINOS E CAPRINOS, C. R. L.

Sede: Quinta do Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 4/
990510; inscrição n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; nú-
meros e datas das apresentações: 1/990510 e 1/991021.

Certifico que, por escritura lavrada no 2.º Cartório Notarial de
Setúbal, exarada a fls. 105, do livro n.º 118-E, foi constituída a coo-
perativa em epígrafe, a qual foi rectificada quanto aos artigos 4.º, 6.º
e 53.º, e que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de cooperativa

No dia 18 de Março de 1999, no 2.º Cartório Notarial de Setúbal,
perante mim, licenciado João Farinha Alves, notário do respectivo
Cartório, compareceram como outorgante:

1.º Joaquim Manuel Antunes de Sousa, casado com Maria Alice de
Jesus Guarda, no regime da comunhão geral de bens, segundo decla-

rou, natural da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, residente
na Herdade do Cabido, em Montemor-o-Novo, contribuinte fiscal
n.º 144879751;

2.º José Rodrigues Ventura, casado com Maria Martinha Correia
Ventura, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou,
natural da freguesia de Canha, concelho do Montijo, residente na Rua
da Agricultura, 97, Faias, Pegões Velhos, contribuinte fiscal
n.º 148201237;

3.º Artur de Oliveira, casado com Maria Luciana de Oliveira Tor-
menta, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou, na-
tural da freguesia e concelho de Águeda, residente na Rua de Serpa
Pinto, 68, no Montijo, contribuinte fiscal n.º 133571025;

4.º Fernando Manuel Antunes da Silva, casado com Milena Maria
Teixeira Alves Silva, no regime da comunhão de bens adquiridos,
segundo declarou, natural da freguesia de São Sebastião, concelho de
Setúbal, residente na Agualva de Cima 1, Caixa Correio Individual,
6408, Águas de Moura, contribuinte fiscal n.º 158311310;

5.º Diamantino de Jesus Lagoa, casado com Ana Cândida Marques
Nunes da Silva Lagoa, no regime da comunhão geral de bens, segundo
declarou, natural da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, resi-
dente em Alto da Carvalheira, lote 2, Moita, contribuinte fiscal
n.º 135942861;

6.º Delfim de Jesus Morgado, casado com Váltina Antunes Ferreira
Morgado, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou,
natural da freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, residente na Rua
do 28 de Setembro, lote 4, Sarilhos Grandes, no Montijo, contribuin-
te fiscal n.º 134284585;

7.º Custódio Marques Braço Forte, casado com Maria de Jesus Car-
valheiro Braço Forte, no regime da comunhão geral de bens, segundo
declarou, natural da freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela,
residente no Bairro da Boa Esperança, Alto Estanqueiro, no Monti-
jo, contribuinte fiscal n.º 122659538;

8.º António Manuel Ramalho Guerra, viúvo, natural da freguesia
de Amareleja, concelho de Moura, residente em Pegões Velhos, casal
23, Santo Isidro de Pegões, Montijo, contribuinte fiscal
n.º 129796419;

9.º Mário Guarda de Sousa, casado com Paula Cristina Ferreira
Palma de Sousa, no regime da comunhão de bens adquiridos, segundo
declarou, natural de França, residente na Rua do Douro Litoral, 28,
Montijo, contribuinte fiscal n.º 187032203;

10.º Joaquim Carlos Martins, casado com Leotina Soldado Peixei-
ro, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou, natural
da freguesia de Canha, concelho do Montijo, residente em Taipadas,
Canha, Pegões Velhos, contribuinte fiscal n.º 136484239;

11.º Vítor Manuel Mota Menino, casado com Delfina Maria Fer-
reira Morgado Mota Menino, no regime da comunhão geral de bens,
segundo declarou, natural da freguesia de Colmeias, concelho de Lei-
ria, residente na Estrada do Arce, 331-A, Sarilhos Grandes, no Mon-
tijo, contribuinte fiscal n.º 139472320, que outorga por si e na qua-
lidade de procurador da sociedade comercial por quotas Sociedade
Agrícola Central da Amendoeira, L.da, pessoa colectiva
n.º 500263655, matriculada na Conservatória do Registo Comercial
de Beja sob o n.º 32, com o capital social de 11 500 000$, com po-
deres bastantes para o acto;

12.º Cândido Manuel de Jesus Ribeiro, casado com Marina Paula
Marinheiro Russo, no regime da comunhão de bens adquiridos, segun-
do declarou, natural da freguesia de Sarilhos Grandes, concelho do
Montijo, residente na Quinta de São José, Pinhal do Monte, C. C. C.
1313, Sarilhos Grandes, Montijo, contribuinte fiscal n.º 193154226:

13.º Ana Adelaide Taranta Correia Cantante, viúva, natural da fre-
guesia de Canha, concelho do Montijo, residente na Aldeia Nova da
Aroeira, C. C. I. 22 420, Poceirão, contribuinte fiscal n.º 150377827;

14.º José Fernando Valgode da Costa, divorciado, natural da fre-
guesia de Adoufe, concelho de Vila Real, residente na Rua de João
Vilarett, lote 155, rés-do-chão, esquerdo, na Moita, contribuinte fis-
cal n.º 122804821;

15.º Júlio de Carvalho, casado com Hortensia dos Santos Seixo
Carvalho, no regime da separação de bens, segundo declarou, natural
da freguesia de Sarilhos Grandes, concelho do Montijo, residente na
Estrada dos Quatro marcos, vivenda Carvalho, Sarilhos Grandes, no
Montijo, contribuinte fiscal n.º 148201121;

16.º José Miranda Martins, casado com Donzília Maria Gomes Costa
Martins, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou,
natural da freguesia de Poceirão, concelho de Palmela, residente em
Cajados, C. C. I. n.º 7705, Águas de Moura, contribuinte fiscal
n.º 128951508;

17.º António Hermínio Almeida Chula, casado com Maria da Con-
ceição Cruz Alves da Silva Chula, no regime da separação de bens,
segundo declarou, natural da freguesia de Sarilhos Grandes, concelho
do Montijo, residente em Pinhal do Monte, C. C. I. n.º 1601, Sari-
lhos Grandes, no Montijo, contribuinte fiscal n.º 123377242;
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18.º António José Balseiro Silva, casado com Maria Hermínia Soa-
res Ventura, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou,
natural da freguesia e concelho do Montijo, residente na Rua de Sa-
cadura Cabral, 65, no Montijo, contribuinte fiscal n.º 144873460;

19.º António Antunes de Sousa, viúvo, natural da freguesia de
Colmeias, concelho de Leiria, residente na Lagoa da Pedra, Alto das
Barreiras, no Montijo, contribuinte fiscal n.º 146777646;

20.º Carlos Dionísio Fernandes Baptista, casado com Madalena de
Jesus Soares Nascimento Batista, no regime da comunhão de bens
adquiridos, segundo declarou, natural da freguesia e concelho do Bar-
reiro, residente na Rua de D. João de Almeida, 10, Alhos Vedros,
Moita, contribuinte fiscal n.º 131482360;

21.º José Rodrigues Palma Júnior, casado com Maria Fátima Pal-
ma, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou, natural
da freguesia e concelho de Mértola, residente na Rua da Ancha, 3,
em Beja, contribuinte fiscal n.º 124243991;

22.º Carlos Barros Contramestre, casado com Rita Maria Vicente
Contramestre, no regime da comunhão geral de bens, segundo decla-
rou, natural da freguesia e concelho do Montijo, residente na Ave-
nida de Luís de Camões, lote A-4, 3.º, esquerdo, no Montijo, contri-
buinte fiscal n.º 124249701;

23.º Adelino César da Silva, casado com Maria da Conceição Vieira
Rebelo da Silva, no regime da comunhão geral de bens, segundo de-
clarou, natural da freguesia de Travassos, concelho de Póvoa de
Lanhoso, residente na Rua de Ferreira de Castro, 73, no Montijo,
contribuinte fiscal n.º 137952376;

24.º José Fernandes Caetano, casado com Maria Jacinta Rodrigues,
no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou, natural da
freguesia e concelho de Alcochete, residente na Lagoa Cheia, São
Francisco, Alcochete, contribuinte fiscal n.º 138042292;

25.º Joaquim Salgueiro Pereira, casado com Deolinda Peixeiro Pin-
to Pereira, no regime da comunhão geral de bens, segundo declarou,
natural da freguesia de Canha, concelho do Montijo, residente na
Avenida do 1.º de Maio, 181, Figueiras, Pegões Velhos, contribuinte
fiscal n.º 138109508;

26.º Francisco dos Prazeres Zorrinho, viúvo, natural da freguesia
de Faro do Alentejo, concelho de Cuba, residente na Rua do Marquês
de Pombal, 4, 1.º, em Beja, que outorga por si e na qualidade de ge-
rente, com poderes para o acto, da sociedade comercial por quotas
Exploração Agro-Pecuária do Vale de Choupos, L.da, pessoa colecti-
va n.º 500642788, com sede em Vale de Choupos, Estrada da Salva-
da, em Beja, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de
Beja sob o n.º 0357, a fls. 195, do livro C-1, com o capital social de
1 125 000$, com poderes para o acto.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus bilhetes de iden-
tidade, respectivamente, n.os 426830, de 19 de Abril de 1994, emiti-
do pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 1343862, de 8 de
Janeiro de 1997, emitido pelo Centro de Identificação Civil e Crimi-
nal; 3192722, de 17 de Março de 1998, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa; 7037301, de 7 de Abril de 1994, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 514782, de 1 de
Fevereiro de 1993, emitido pelo Centro de Identificação Civil e Cri-
minal; 462604, de 9 de Junho de 1994, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa; 1242450, de 5 de Agosto de 1992,
emitido pelo Centro de Identificação Civil e Criminal; 2341406, de
6 de Outubro de 1995, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa; 7071300, de 1 de Agosto de 1994, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa; 4730031, de 19 de Fevereiro de 1997,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 4255770, de
6 de Fevereiro de 1995, emitido pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal; 6072423, de 10 de Março de 1997, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa; 4602964, de 10 de Julho de 1998,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 2814607, de
25 de Março de 1997, emitido pelos Serviços de Identificação de
Lisboa; 0212417, de 17 de Setembro de 1986, emitido pelo Centro
de Identificação Civil e Criminal; 6161784, de 29 de Junho de 1993,
emitido pelo Centro de Identificação Civil e Criminal; 5068523, de
16 de Junho de 1993, emitido pelo Centro de Identificação Civil e
Criminal; 1018101, de 14 de Março de 1991, emitido pelo Centro de
Identificação Civil e Criminal; 2522001, de 13 de Janeiro de 1995,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 395288, de
20 de Novembro de 1996, emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa; 0260829, de 26 de Dezembro de 1978, emitido pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal; 4683221, de 13 de Novem-
bro de 1998, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
3880596, de 29 de Outubro de 1992, emitido pelo Centro de Identi-
ficação Civil e Criminal; 2043254, de 10 de Maio de 1996, emitido
pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; 4574432, de 31 de
Outubro de 1996, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de
Lisboa; e, 215030, de 14 de Março de 1995, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Beja.

E por eles foi dito que, pela presente escritura constituem uma
cooperativa de responsabilidade limitada, denominada ALIBEEF �
Agrupamento de Produtores de Bovinos, Ovinos e Caprinos, C. R.
L., com sede na Quinta do Passil, Alcochete, com o capital social
mínimo de 2 500 000$, que pertencerá ao ramo agrícola do sector
cooperativo, e terá duração ilimitada;

Que, os titulares dos órgãos sociais, para o primeiro mandato são:
Direcção: António Hermínio de Almeida Chula e Cândido Manuel

de Jesus Ribeiro.
Assembleia geral: Vítor Manuel Mota Menino.
Conselho fiscal: Carlos Dionísio Fernandes Baptista, Mário Guarda

de Sousa e Diamantino de Jesus Lagoa, todos já atrás identificados.
Que, a presente cooperativa, vai reger-se pelos estatutos constan-

tes do documento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do
artigo 78.º do Código do Notariado, cujo conteúdo, eles outorgantes,
declararam conhecer perfeitamente, pelo que dispensam a sua leitura.

Assim o disseram e outorgaram.
Exibiram um certificado de admissibilidade da denominação, adop-

tada pela Cooperativa, emitido em 29 de Outubro de 1999, pelo
Registo Nacional de Pessoas Colectivas.

Arquivo o documento complementar atrás referido, duas certidões
comerciais, procuração e fotocópia da acta n.º 2.

Esta escritura foi lida e explicada o seu conteúdo, em voz alta, na
presença simultânea de todos os outorgantes, tendo-os advertido de
que deverão requerer o registo deste acto, no prazo de 90 dias.

CAPÍTULO I

Disposições gerais

ARTIGO 1.º

Constituição e denominação

É constituída a cooperativa ALIBEEF � Agrupamento de Produ-
tores de Bovinos, Ovinos e Caprinos, C. R. L., adiante designada por
Alibeef, e pertencente ao ramo agrícola do sector cooperativo, sen-
do a sua duração ilimitada, que se regerá pelas disposições constantes
dos presentes estatutos e legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

Sede

A sociedade tem a sua sede na Quinta do Passil, Alcochete, poden-
do a direcção deslocar a sede social para outro local dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe e criar ou extinguir no País
ou no estrangeiro, qualquer espécie de representação local.

ARTIGO 3.º

Área social

1 � A área social da Alibeef coincide com a do território nacional.
2 � A área social poderá ser alterada por deliberação da assem-

bleia geral sob proposta da direcção, tendo presente a possibilidade de
realização e desempenho do objecto e fins estatutários.

ARTIGO 4.º

Objecto e fins

1 � A Alibeef tem por objecto a finalidade:
a) Adaptar a produção e oferta dos produtores nela agrupados às

exigências do mercado, promovendo a concentração e colocação das
respectivas produções no mercado;

b) Definir e aplicar aos seus membros: regras comuns de produção,
nomeadamente em matéria de qualidade dos produtos ou de utilização
de práticas biológicas; regras comuns de colocação no mercado, no-
meadamente através da planificação e conhecimento das respectivas
produções e efectivos das explorações;

c) Pesquisar, seleccionar e eleger os meios de produção técnica e
economicamente mais adaptados á realidade das explorações dos seus
membros tendo em vista criar condições para a redução, uniformiza-
ção e competitividade dos seus custos de produção;

d) Organizar os meios técnicos e o suporte administrativo indis-
pensáveis para a prossecução dos seus fins;

e) Definir e aplicar aos membros regras comuns de produção, de
colocação no mercado, de organização de meios técnicos e suporte
administrativo e de pesquisa e selecção de meios técnicos de produ-
ção adaptados às necessidades das exploração dos seus membros.

2 � A Alibeef poderá igualmente efectuar, a título subsidiário,
actividades próprias de outros ramos, desde que necessárias para sa-
tisfação das necessidades dos cooperadores.
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ARTIGO 5.º

Âmbito institucional

Para a realização dos seus fins, poderá a Alibeef:
a) Adquirir a propriedade ou outros direitos susceptíveis de assegu-

rar o uso e fruição de prédios, instalações, unidades fabris, locais de
armazenagem e conservação, ou ainda para actividades auxiliares ou
complementares;

b) Utilizar ou permitir a utilização total ou parcial, por qualquer
meio legal, de edifícios, instalações, equipamentos ou serviços de outras
cooperativas ou uniões de que seja membro;

c) Ajustar contratos, acordos ou convenções com quaisquer pes-
soas singulares ou colectivas;

d) Contrair empréstimos nas caixas de crédito agrícola mútuo ou
em quaisquer instituições de crédito;

e) Filiar-se em cooperativas de grau superior;
f) Por deliberação da assembleia geral, criar novas sociedades, par-

ticipar em reuniões de agrupamentos de produtores, consórcios e as-
sociações, bem como adquirir e alienar participações no capital de
outras empresas.

CAPÍTULO II
Do capital social

ARTIGO 6.º

Capital social

1 � O capital social da Alibeef, é nos termos da lei, variável e
ilimitado, sendo o seu montante mínimo inicial, já realizado, de
2 000 000$.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
1000$.

3 � O capital inicial será elevado, uma ou mais vezes, mediante a
emissão de novos títulos de capital, a subscrever pelos cooperadores
já aderentes ou por cooperadores que venham a aderir.

4 � O capital social da Alibeef responde em exclusivo pelas obri-
gações assumidas.

5 � A maioria do capital social deverá ser sempre detida por
membros produtores.

ARTIGO 7.º

Entradas mínimas e realização de capital

1 � A entrada mínima de cada membro da Alibeef não pode ser
inferior a 100 títulos e capital, sendo integralmente realizada em di-
nheiro, no acto da inscrição.

2 � A Alibeef definirá em regulamento interno o número de títu-
los, para além dos referidos no número anterior, a subscrever por
cada aderente que nela pretenda inscrever-se.

ARTIGO 8.º

Transmissão dos títulos de capital

Os títulos representativos do capital da Alibeef são transmissíveis
mediante autorização da direcção, nos termos e com as formalidades
exigidas por lei.

ARTIGO 9.º

Aquisição de títulos do próprio capital

A Alibeef não pode adquirir títulos representativos do seu próprio
capital, a não ser gratuitamente.

ARTIGO 10.º

Títulos de investimento

A Alibeef pode emitir títulos de investimento, nos termos da lei.

ARTIGO 11.º

Jóia

1 � Os cooperadores admitidos após seis meses da data da escritu-
ra de constituição pagarão uma jóia de valor igual a 3% do capital
social reportado ao último balanço aprovado, ou ao valor máximo a
que se refere o artigo 25.º do Código Cooperativo.

2 � O montante das jóias reverte para as reservas obrigatórias da
Alibeef.

CAPÍTULO III
Cooperadores

ARTIGO 12.º

Admissão

1 � Podem inscrever-se como cooperadores da Alibeef as pessoas
singulares ou colectivas que exerçam a actividade de criação e comer-

cialização de gado bovino, ovino e caprino, na mesma zona geográ-
fica homogénea de produção, devendo a sua composição observar
sempre um mínimo de, pelo menos, 75% dos produtores.

2 � A admissão como cooperador da Alibeef efectiva-se mediante
a apresentação, à direcção, de uma proposta subscrita por dois coope-
radores e pelo proposto.

3 � A deliberação sobre a admissão ou a sua recusa é susceptível
de recurso para a primeira reunião da assembleia geral que se realize
após o referido recurso, por iniciativa do interessado ou de, pelo menos,
três cooperadores, no prazo de 15 dias.

4 � A admissão poderá ser recusada enquanto a Alibeef não dispu-
ser dos meios necessários para corresponder à solicitação decorrente
da entrada do novo membro.

5 � A inscrição dos cooperadores far-se-á em livro de registo
próprio, sempre patente na sede da Alibeef, donde constarão com
referência a cada cooperador, o número de inscrição por ordem cro-
nológica de admissão e o capital subscrito.

6 � Os herdeiros do cooperador falecido sucedem em direitos e
obrigações perante a Alibeef, desde que, reunindo as condições neces-
sários para o efeito, assumam a qualidade de cooperador com a mes-
ma exploração pecuária nas mesmas condições pelas quais o falecido
se achava vinculado à Cooperativa.

7 � Nenhum cooperador da Alibeef poderá ser membro de outro
agrupamento para obtenção de serviços da mesma natureza.

8 � Não podem ser cooperadores da Alibeef, os titulares de inte-
resses directa ou indirectamente relacionados com as actividades por
ela exercidos, ou susceptíveis de a afectar.

ARTIGO 13.º

Número mínimo

O número de membros da Alibeef, por classe de produção, não
poderá ser: produtores de bovinos � 25 e 400 cabeças normais de
produção; produtores e ovinos e caprinos � 10 e 1000 cabeças de
produção.

ARTIGO 14.º

Direitos dos cooperadores

1 � Os membros da Alibeef têm direito a:
a) Tomar parte na assembleia geral, apresentando propostas, dis-

cutindo e votando os pontos constantes da ordem de trabalhos;
b) Eleger e ser eleito para os órgãos sociais da cooperativa;
c) Requerer aos órgãos competentes da Alibeef as informações que

desejarem e examinar a escrita e as contas nos períodos que para o
efeito forem fixados pela direcção, de cuja deliberação cabe recurso
para a assembleia geral;

d) Requerer a convocação da assembleia geral nos termos da lei e
destes estatutos;

e) Solicitar a sua demissão nos termos da lei e dos presentes esta-
tutos.

2 � Além do disposto no número anterior, têm ainda os coopera-
dores direito a:

a) Reclamar perante a assembleia geral contra as infracções das
disposições legais ou estatutárias que forem cometidas, quer pelos
corpos gerentes, quer por algum ou alguns dos cooperadores;

b) Reclamar para a direcção da Cooperativa de qualquer acto irre-
gular praticado por cooperador ou empregado da cooperativa;

c) Haver parte nos excedentes, com observância do que for delibe-
rado em assembleia geral e com respeito pelo que se contém no ar-
tigo 47.º destes estatutos.

ARTIGO 15.º

Deveres dos cooperadores

1 � Os cooperadores devem:
a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Aceitar e exercer os cargos sociais para os quais tenham sido

eleitos, salvo motivo justificado de escusa;
c) Participar, em geral, as actividades da Alibeef e prestar a cola-

boração que lhes competir no âmbito dessas actividades;
d) Efectuar os pagamentos previstos no Código Cooperativo e nos

presentes estatutos.
2 � Além do disposto no número anterior, os cooperadores

obrigam-se a:
a) Efectuar por intermédio da Alibeef, como agrupamento de pro-

dutores, a colocação da totalidade das produções das suas explorações
destinadas à comercialização, a menos que seja, por escrito, autoriza-
do pela direcção, a efectuar por si próprio a colocação no mercado
de uma parte ou da totalidade da sua produção, de acordo com as
regras de apresentação e colocação do produto no mercado estabele-
cidas e controladas pelo agrupamento;
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b) Observar as regras comuns de produção e de colocação no mer-
cado;

c) Prestar à Alibeef informações precisas e, actuais em matéria de
produção, designadamente quanto a efectivos, de acordo com o pro-
grama de acção, técnicas ou comerciais adoptadas pelo agrupamento;

d) Submeter-se aos controlos técnicos que o agrupamento entender
realizar a fim de verificar o cumprimento das regras estabelecidas;

e) Permanecer na Alibeef durante pelo menos, três anos após o seu
reconhecimento como Agrupamento;

f) Não realizar actividades concorrenciais com as que são objecto
principal da Alibeef;

g) Sujeitar-se em caso de incumprimento ou infracção das suas
obrigações estatutárias, regulamentares ou estabelecidas no programa
de acção, ao regime de sanções disciplinares.

3 � O não cumprimento, por parte dos cooperadores, das obriga-
ções assumidas perante a Alibeef, não os dispensa do pagamento da
percentagem dos encargos e despesas gerais correspondentes à activi-
dade normal a que es vincularam no acto de admissão.

4 � Os cooperadores que forem pessoas colectivas, obrigam-se
perante a Alibeef a fazer acatar pelos seus membros, pessoas singula-
res ou colectivas, as regras enunciadas nas alíneas a), b), c), d) e f) do
n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 16.º

Demissão

1 � Os cooperadores podem demitir-se da sua qualidade de mem-
bro da Alibeef para o que notificarão por escrito a renúncia com,
pelo menos, 12 meses de antecedência, desde que decorrido o período
de permanência mínima previsto na alínea e) do artigo anterior.

2 � Se o cooperador não observar, ao demitir-se, o prazo estabe-
lecido no número anterior, será considerado como tacitamente obri-
gado o novo período de vinculação de duração igual a um ano.

3 � A assembleia geral poderá estabelecer condicionamento para
a efectivação da demissão em correspondência com a execução, respei-
to e cumprimento de compromissos.

4 � Ao cooperador cuja demissão for aceite, será restituído no
prazo de um ano, o valor dos títulos do capital realizado, assim como
os excedentes e juros a que tiver direito, relativamente ao último
exercício social até ao momento da demissão.

ARTIGO 17.º

Sanções

1 � As sanções por incumprimento dos estatutos e do programa
de acção são a repreensão registada, multa, suspensão temporária de
direitos e a perda de mandato.

2 � As infracções cometidas pelos membros da Alibeef que não
importem a exclusão, poderão ser punidas pela direcção, consoante a
sua gravidade com penas de repreensão registada, multa ou suspensão.

3 � A suspensão de direitos e benefícios pode ir de 30 a 180 dias,
conforme o grau de gravidade da infracção cometida.

4 � A aplicação de qualquer sanção obedecerá aos requisitos proces-
suais fixados no artigo 18.º e no artigo 37.º do Código Cooperativo.

ARTIGO 18.º

Exclusão

1 � Poderão ser excluídos da Alibeef, por deliberação da assem-
bleia geral, os cooperadores que violarem grave e culposamente os
deveres sociais nos presentes estatutos e no Código Cooperativo,
designadamente:

a) Deixarem de exercer a sua actividade na área da Alibeef, por
prazo superior a um ano, salvo se a suspensão da actividade se dever
a motivos de ordem sanitária, caso em que o prazo irá até dois anos;

b) Passarem a explorar ou a negociar de forma concorrencial com
a Alibeef, quer através de interposta pessoa, singular ou colectiva;

c) Deixarem de entregar os produtos da sua exploração por perío-
do consecutivo de seis meses, salvo os casos previstos na alínea a)
deste número;

d) Negociarem produtos, matérias primas, máquinas ou quaisquer
mercadorias ou equipamentos que hajam adquirido por intermédio da
Alibeef.

e) Transferirem para outrém os benefícios que só aos membros é
lícito obter;

f) Tiverem sido declarados em estado de falência ou insolvência
fraudulenta, ou tiverem sido demandados pela Alibeef, havendo sido
condenados por decisão transitada em julgado.

g) Tiverem sido condenados por crime punido com suspensão dos
direitos civis.

2 � Das deliberações que aplicarem punições aos cooperadores cabe
recurso a interpor para a assembleia geral, nos termos do artigo 49.º,

do Código Cooperativo no prazo de oito dias contados a partir da
data da comunicação da penalidade imposta.

3 � Os cooperadores excluídos terão direito aos reembolsos pre-
vistos no n.º 4 do artigo 16.º, dos presentes estatutos, sem prejuízo
de eventuais indemnizações que por eles sejam devidos por prejuízos
causados à Alibeef.

4 � A Alibeef poderá, no entanto, compensar os valores do re-
embolso com as indemnizações a que eventualmente tenha direito
pelos factos que motivaram a exclusão, no caso de acordo quanto aos
respectivos montantes.

CAPÍTULO IV

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Princípios gerais
ARTIGO 19.º

Órgãos sociais

1 � Os órgãos sociais da Alibeef são:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.
2 � Na dependência da direcção, poderão ser criadas pela assem-

bleia geral comissões especiais de carácter consultivo, com a compo-
sição, duração e regras de funcionamento que esta regulamentará.

ARTIGO 20.º

Duração dos mandatos

A duração dos mandatos dos titulares da mesa da assembleia geral,
da direcção e do conselho fiscal é de três anos, sendo permitida a
reeleição.

ARTIGO 21.º

Eleições

1 � Os titulares da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal, são eleitos em escrutínio secreto por maioria simples
dos votos, de entre os cooperadores no pleno gozo dos seus direitos,
pelo sistema de listas devendo estas obedecer aos seguintes requisitos:

a) Sejam remetidas ao presidente da mesa da assembleia geral, com
antecedência mínima de oito dias relativamente à data da assembleia
eleitoral;

b) Sejam subscritas por um mínimo de 10 membros, no pleno gozo
dos seus direitos no âmbito da Alibeef.

2 � As listas indicarão a distribuição dos cargos a desempenhar
por cada um dos candidatos.

3 � São inelegíveis para os órgãos sociais os membros que, embo-
ra não se achem nas condições referidas na alínea a) do artigo 18.º,
tenham deixado de, directa e efectivamente, exercer a sua actividade
na área da Alibeef.

ARTIGO 22.º

Remuneração dos titulares dos órgãos sociais

Os titulares dos órgãos sociais da Alibeef poderão ser remunerados
segundo o que for fixado pela assembleia geral.

SECÇÃO II

Assembleia geral
ARTIGO 23.º

Constituição

1 � A assembleia geral é o órgão supremo da Alibeef, e as suas
deliberações, tomadas nos termos legais e estatutários, são obrigató-
rias para os restantes órgãos sociais da Alibeef e para todos os mem-
bros destas.

2 � Constituem a assembleia geral da Alibeef, todos os seus mem-
bros no pleno gozo dos seus direitos.

ARTIGO 24.º

Convocação

1 � A assembleia geral reúne em sessões ordinárias e em sessões
extraordinárias.
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2 � A assembleia geral reunirá em sessão ordinária, obrigatoria-
mente, duas vezes em cada ano:

a) Uma até 31 de Março para apreciação e votação do balanço,
relatório e contas, bem como do parecer do conselho fiscal;

b) Outra até 31 de Dezembro, para apreciação e votação do orça-
mento e plano de actividades para o exercício seguinte, bem como
para eleições dos órgãos sociais, quando for caso disso.

3 � A assembleia geral reunirá em sessão extraordinária quando
convocada pelo presidente da mesa da assembleia geral, ou a pedido
da direcção ou do conselho fiscal, ou a requerimento de 5% dos coope-
radores, não podendo este número ser inferior a cinco cooperadores.

ARTIGO 25.º

Mesa da assembleia geral

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

2 � Ao presidente incumbe convocar a assembleia geral, presidir
às sessões e dirigir os trabalhos, sendo substituído nas suas faltas e
impedimentos, pelo vice-presidente.

3 � Ao secretário compete coadjuvar o presidente na orientação
dos trabalhos e elaborar as actas das reuniões.

4 � Na falta de qualquer dos membros da mesa da assembleia geral
e salvo o disposto na parte final do n.º 2 deste artigo, a assembleia
elegerá dentre os cooperadores presentes os respectivos substitutos
que cessarão funções no termo da reunião.

ARTIGO 26.º

Convocatória da assembleia geral

1 � A assembleia geral é convocada com, pelo menos, 15 dias de
antecedência, pelo presidente da mesa.

2 � A convocatória que, deverá conter a ordem de trabalhos da
sessão, bem como o dia, a hora e o local da reunião, será publicada
num dos jornais diários mais lidos no território nacional, salvo se a
Alibeef tiver nessa ocasião menos de 100 membros.

3 � A convocatória será ainda enviada a todos os cooperadores
por via postal ou entregue em mão, neste caso contra recibo.

4 � A convocatória será sempre afixada nos locais em que a
Alibeef tenha a sua sede ou outras formas de representação social.

5 � A convocatória da assembleia geral extraordinária, deve ser
feita no prazo de 15 dias após o pedido ou o requerimento previstos
no n.º 3 do artigo 23.º, devendo a reunião realizar-se no prazo máxi-
mo de 30 dias, contados da data da recepção do pedido ou do reque-
rimento.

ARTIGO 27.º

Regras de funcionamento

1 � A assembleia geral reunirá à hora marcada na convocatória,
se estiver presente mais de metade dos cooperadores com direito de
voto, ou seus representantes devidamente credenciados.

2 � Se, à hora marcada para a reunião, não se verificar o número
de presenças previsto no número anterior, a assembleia reunirá com
qualquer número de cooperadores, uma hora depois.

3 � No caso de a convocação da assembleia geral ser feita em
sessão extraordinária e a requerimento dos cooperadores, a reunião
só se efectuará se nela estiverem presentes, pelo menos, três quartos
dos requerentes.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da assembleia geral, assinada
pelos membros da mesa.

ARTIGO 28.º

Competência exclusiva da assembleia geral

É da competência exclusiva da assembleia geral:
a) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais;
b) Apreciar e votar anualmente o balanço, o relatório e as contas

da direcção, bem como o parecer do conselho fiscal;
c) Apreciar e votar o orçamento e o plano de actividades para o

exercício seguinte;
d) Fixar as taxas de juro e pagar aos detentores de títulos emitidos

pela Alibeef;
e) Aprovar a forma de distribuição dos excedentes;
f) Alterar os estatutos e aprovar os regulamentos internos;
g) Aprovar a fusão, a incorporação e a cisão da cooperativa;
h) Aprovar a dissolução da cooperativa;
i) Aprovar a filiação da Alibeef em uniões, federações e confede-

rações;
j) Funcionar com instância de recurso em relação às deliberações

da direcção pelas quais ou tenha sido recusada a admissão ou tenham

sido aplicadas sanções a cooperadores, sem prejuízo do recurso para
os tribunais;

l) Fixar a remuneração dos membros dos órgãos sociais;
m) Decidir do exercício do direito de acção civil ou penal contra

directores, gerentes ou outros mandatários e membros do concelho
fiscal, nos termos do artigo 68.º do Código Cooperativo;

n) Sancionar contratos com vista à valorização dos produtos das
explorações dos membros da Alibeef, ou que tenham por objecto a
utilização de processos produtivos ou de comercialização.

ARTIGO 29.º

Auditorias

Sempre que o julgue conveniente, a assembleia geral poderá deter-
minar a utilização de serviços de auditoria pela Alibeef.

ARTIGO 30.º

Deliberações

São nulas todas as deliberações tomadas sobre matérias que não
constem da ordem de trabalhos fixada na convocatória, salvo se,
estando presentes ou representados todos os membros da Alibeef no
gozo dos seus direitos, concordarem, por unanimidade, com a respec-
tiva inclusão.

ARTIGO 31.º

Votação

1 � Na assembleia geral da Alibeef, cada cooperador dispõe de um
voto, qualquer que seja a sua parte no capital social.

2 � É exigida maioria qualificada de dois terços dos votos expres-
sos na aprovação de deliberações sobre as matérias constantes das
alíneas f), g), i) e m) do artigo 27.º destes estatutos.

3 � No caso de aprovação da dissolução da Alibeef, ela não terá
lugar se 20 membros se declararem dispostos a assegurar na perma-
nência da cooperativa, qualquer que seja o número de votos contra.

ARTIGO 32.º

Voto por correspondência

É admitido o voto por correspondência sob condição do seu senti-
do ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos da
ordem de trabalhos e de a assinatura do cooperador ser reconhecida
nos termos legais.

ARTIGO 33.º

Voto de representação

1 � É admitido o voto por representação, devendo o mandato
atribuído a outro cooperante ou a familiar maior do mandante que
com ele coabite, constar de documento escrito e dirigido ao presiden-
te da mesa da assembleia geral e a assinatura do mandante ser reco-
nhecida nos termos legais.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais de três mem-
bros da Alibeef.

SECÇÃO III

Da direcção
ARTIGO 34.º

Composição

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente,
um tesoureiro, um secretário e um vogal.

2 � Com a direcção serão eleitos dois suplentes que serão sucessi-
vamente chamados a funções na falta ou impedimento definitivo dos
titulares.

ARTIGO 35.º

Competência

A direcção é o órgão de administração e representação da Alibeef,
incumbindo-lhe designadamente:

a) Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, o relatório e
as contas do exercício, bem como o orçamento e o plano de activi-
dades para o ano seguinte;

b) Executar e fazer cumprir o plano anual de actividades;
c) Atender às solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
d) Deliberar sobre a admissão de novos membros, sob a aplicação

das sanções previstas na lei e nestes estatutos, dentro dos limites da
sua competência;
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e) Requerer de acordo com o n.º 3 do artigo 23.º, a convocação da
reunião extraordinária da assembleia geral;

f) Velar pelo respeito da lei, dos estatutos e das deliberações da
assembleia geral;

g) Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da Alibeef;
h) Representar a Alibeef em juízo e fora dele;
i) Assegurar a escrituração dos livros nos termos legais;
j) Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da Alibeef,

e dos seus membros e na salvaguarda dos princípios cooperativos, em
tudo o que não se insira no âmbito das competências de outros ór-
gãos;

l) Arrendar propriedades necessárias para a instalação da sede, ar-
mazéns e depósitos, adquirir equipamentos, ferramentas, meios de
transporte, livros, móveis e tudo quanto se mostre necessários ao
funcionamento da Alibeef e ainda vender bens que não convenham
ou se tornem dispensáveis, obtido, neste último caso, o parecer favo-
rável do conselho fiscal;

m) Adquirir, construir e alienar imóveis, quando a tal autorizada
pela assembleia geral.

ARTIGO 36.º

Reuniões

1 � As reuniões ordinárias da direcção terão periodicidade pelo
menos mensal.

2 � A direcção reunirá extraordinariamente sempre que o presi-
dente a convoque, ou a pedido maioria dos seus membros.

3 � A direcção só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros.

4 � Será lavrada acta de cada reunião da direcção, na qual se indi-
carão os nomes dos directores presentes e as deliberações tomadas; as
actas serão assinadas pelos directores presentes na sessão.

ARTIGO 37.º

Poderes de representação

A direcção pode delegar no presidente ou em outro dos seus mem-
bros, os poderes colectivos de representação previstos na alínea h)
do artigo 34.º

ARTIGO 38.º

Vinculação

1 � Para vincular a Alibeef são bastantes duas assinaturas de quais-
quer dos membros da direcção.

2 � Nos actos de mero expediente é suficiente a assinatura de um
dos membros da direcção.

ARTIGO 39.º

Gerentes e outros mandatários

A direcção pode designar um ou mais gerentes ou outros mandatá-
rios, delegando neles poderes específicos previstos nestes estatutos ou
aprovados pela assembleia geral, e revogar os respectivos mandatos.

ARTIGO 40.º

Responsabilidade dos directores,
gerentes e outros mandatários

1 � São civilmente responsáveis, de forma pessoal e solidária,
perante a Alibeef e terceiros, sem prejuízo de eventual responsabili-
dade criminal, e da aplicabilidade de outras sanções, os directores, os
gerentes e outros mandatários que hajam violado a lei, os estatutos
ou as deliberações da assembleia geral, ou deixado de exercer fielmen-
te o seu mandato, designadamente:

a) Praticando em nome da Alibeef, actos estranhos ao objecto ou
aos interesses desta, ou permitindo a prática de tais actos;

b) Pagando ou mandado pagar importâncias não devidas pela
Alibeef;

c) Deixando de cobrar créditos que, por isso, hajam prescrito;
d) Procedendo à distribuição de excedentes fictícios, ou que violem

a lei e os estatutos;
e) Usando o respectivo mandato, com ou sem autorização de bens

ou créditos da Alibeef em benefício próprio ou de outras pessoas,
singulares ou colectivas.

2 � A delegação de competências da direcção, em um ou mais
gerentes, ou outros mandatários, não isenta de responsabilidade os
directores, salvo o disposto na lei.

3 � Os gerentes e outros mandatários, respondem nos mesmos
termos que os directores, perante a Alibeef a terceiros, pelo desem-
penho das suas funções.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal
ARTIGO 41.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois vogais.

ARTIGO 42.º

Competência

1 � O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da
Alibeef, incumbindo-lhe, designadamente:

a) Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a
documentação da cooperativa;

b) Verificar, quando julgue necessário, o saldo de caixa e a existên-
cia de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

c) Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas de exer-
cício e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte;

d) Requerer a convocação extraordinária da assembleia geral, nos
termos do n.º 3 do artigo 23.º destes estatutos;

e) Verificar o cumprimento da lei e dos estatutos.

ARTIGO 43.º

Reuniões

1 � O conselho só poderá tomar deliberações com a presença de
mais de metade dos seus membros.

2 � As reuniões ordinárias do conselho fiscal terão, pelo menos,
periodicidade trimestral, o convoque a convocação do presidente.

3 � O conselho fiscal reunirá extraordinariamente sempre que o pre-
sidente o convoque ou a pedido de mais de metade dos seus membros.

4 � Os membros do conselho fiscal podem assistir, por direito
próprio, as reuniões da direcção.

CAPÍTULO V

Das receitas, reservas e distribuição de excedentes

ARTIGO 44.º

Receitas

São receitas da Alibeef:
a) Os resultados da sua actividade;
b) Os rendimentos dos seus bens;
c) Donativos e subsídios não reembolsáveis;
d) Quaisquer outras não proibidas por lei nem contrárias aos pre-

sentes estatutos.

ARTIGO 45.º

Reservas

1 � Existirão as seguintes reservas obrigatórias:
a) Reserva legal, destinada a cobrir eventuais perdas de exercício e

integrada por meios líquidos e disponíveis;
b) Reserva para educação e formação cooperativa destinada a co-

brir as despesas com a formação cultural e técnica dos cooperadores.
2 � Poderão ser criadas pela assembleia geral reservadas facultativas.
3 � Se os prejuízos do exercício forem superiores ao montante da

reserva legal, a diferença poderá, por deliberação da assembleia geral,
ser exigida aos cooperadores, proporcionalmente às operações reali-
zadas por cada um deles, sendo a reserva legal reconstituída até ao
nível em que anteriormente se encontrava.

ARTIGO 46.º

Reserva legal

1 � Revertem para a reserva legal, segundo a proporção que for
definida pela assembleia geral, as jóias cobradas nos termos do ar-
tigo 11.º dos presentes estatutos, e os excedentes anuais líquidos.

2 � Estas reversões deixarão de ser obrigatórias desde que a reser-
va atinja montante igual ao do capital social de Alibeef.

ARTIGO 47.º

Reserva para a educação e formação cooperativa

1 � Revertem a favor de reserva para educação e formação coo-
perativa:

a) A parte das jóias que não for efectuada a reserva legal;
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b) A percentagem dos excedentes anuais líquidos que for estabele-
cida pela assembleia geral;

c) Os donativos e subsídios que forem especialmente destinados às
finalidades da reserva.

2 � As formas de aplicação desta reserva serão determinadas pela
assembleia geral.

ARTIGO 48.º

Aplicação dos excedentes

1 � Os excedentes terão as seguintes aplicações:
a) Para constituição de reserva legal, reverterá a parte fixada de

harmonia com o artigo 45.º destes estatutos;
b) Para constituição de reserva para educação e formação coope-

rativa, a percentagem fixada de harmonia com o artigo 46.º destes
estatutos;

c) As percentagens destinadas pela assembleia geral para reservas
facultativas;

d) Uma parte a fixar pela assembleia geral, depois de deduzidas as
reservas, para remuneração de títulos de capital;

e) O remanescente poderá, por deliberação da assembleia geral, ser
rateada pelos cooperadores proporcionalmente às operações econó-
micas realizadas por estes com a Alibeef.

CAPÍTULO VI

Da dissolução e partilha

ARTIGO 49.º

Dissolução

1 � A Alibeef dissolve-se por:
a) Esgotamento do seu objecto ou impossibilidade insuperável da

sua prossecução;
b) Diminuição do número de cooperadores abaixo do número mí-

nimo previsto no artigo 13.º destes estatutos;
c) Fusão por integração, por incorporação ou cisão integral, nos

termos dos artigos 72.º e 73.º do Código Cooperativo;
d) Deliberação da assembleia geral tomada nos termos da alínea h)

do artigo 27.º destes estatutos;
e) Decisão judicial transitada em julgado que declara a Alibeef im-

possibilitada de cumprir as suas obrigações;
f) Decisão judicial transitada em julgado pela qual se declare que a

Alibeef não respeita, no seu funcionamento, os princípios cooperati-
vos, que o objecto da Alibeef não coincide com o objecto expresso
nos estatutos que utiliza sistematicamente meios ilícitos para a pros-
secução do seu objecto, ou ainda que recorre à forma de cooperativa
para alcançar indevidamente benefícios legais.

ARTIGO 50.º

Processo de liquidação e partilha

1 � A dissolução da Alibeef implica a nomeação de uma comissão
liquidatária, encarregada do processo de liquidação do seu património.

2 � No caso de dissolução voluntária, a assembleia geral que deli-
berar a dissolução deve eleger a comissão liquidatária, à qual conferirá
os poderes necessários para, dentro do prazo que lhe fixar, proceder
à liquidação.

3 � Feita a liquidação total, deve a comissão liquidatária apresen-
tar as contas à assembleia geral ou ao tribunal, conforme os casos,
organizando sob a forma de mapa, um projecto de partilha do saldo,
nos termos do artigo seguinte.

4 � A última assembleia geral ou o tribunal, conforme os casos,
designará quem deve ficar depositário dos lucros, papéis e documen-
tos da Alibeef, que deverão ser considerados pelo prazo de 10 anos.

ARTIGO 51.º

Destino do património em liquidação

Ao património da Alibeef, em caso de liquidação, será dado o des-
tino previsto no artigo 79.º do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 52.º

Foro competente

É escolhido o foro da Comarca do Montijo, para todas as questões
a dirimir entre os membros da Alibeef, ou entre esta, relativamente
aos cooperantes e com terceiros.

ARTIGO 53.º

Reconhecimento

Compete à direcção provisória nomeada na escritura de constitui-
ção, efectuar as diligências para a obtenção do reconhecimento da
Alibeef como agrupamento de produtores de suínos, ovinos e capri-
nos, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 49/95, de 15 de
Março.

ARTIGO 54.º

Ano social

O ano social coincide com o ano civil.

Rectificação

No dia 28 de Setembro de 1999, no 2.º Cartório Notarial de Setú-
bal, perante mim, licenciado João Farinha Alves, notário do referido
Cartório, compareceram como outorgantes: Cândido Manuel de Jesus
Ribeiro, casado, natural da freguesia de Sarilhos Grandes, do concelho
do Montijo, residente na Quinta de São José, Pinhal do Monte, Sari-
lhos Grandes, Montijo; e, António Hermínio de Almeida Chula, casa-
do, natural da freguesia de Sarilhos Grandes, do concelho do Montijo,
residente em Pinhal do Monte, 1601, Sarilhos Grandes, Montijo;

Que, outorgam na qualidade de membros da direcção com poderes
para o acto da cooperativa ALIBEEF � Agrupamento de Produto-
res de Bovinos, Ovinos e Caprinos, C. R. L., com sede na Quinta do
Passil, Alcochete, matriculada provisoriamente na Conservatória do
Registo Comercial de Alcochete sob o n.º 00004/990510, pessoa
colectiva n.º 974880752 (provisório).

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos bilhetes de identidade
n.os 6072423, de 10 de Março de 1997 e 5068523, de 12 de Maio de
1999, ambos emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa.

E por eles foi dito que, a sua representada foi constituída por escri-
tura de 18 de Março de 1999, lavrada a fl. 105, do livro n.º 118-E,
deste mesmo Cartório.

Que, a direcção da cooperativa referida, foi designada na referida
escritura de constituição de sociedade;

Que, em assembleia geral de 23 de Setembro corrente, foi delibera-
do por unanimidade rectificar os artigos 4.º, 6.º e 53.º, que passa a ter
a seguinte nova redacção:

ARTIGO 4.º

Objecto e fins

a) Adaptar a produção e oferta dos produtores nela agrupados às
exigências do mercado, promovendo a concentração e colocação das
respectivas produções no mercado;

b) Definir e aplicar os seus membros;
Regras comuns de produção, nomeadamente em matéria de quali-

dade dos produtores ou de utilização de práticas biológicas, regras
comuns de colocação no mercado nomeadamente através da planifi-
cação e conhecimento das respectivas produções e efectivos das ex-
plorações;

c) Pesquisar, seleccionar e eleger os meios de produção técnica e
economicamente mais adaptados à realidade das explorações dos seus
membros, tendo em vista criar condições para a redução, uniformiza-
ção e competitividade dos seus custos de produção;

d) Organizar os meios técnicos e o suporte administrativo indis-
pensáveis para prossecução dos seus fins.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social da Alibeef é nos termos da lei, variável e
ilimitado, sendo o seu montante mínimo inicial, já realizado de
2 500 000$.

2 � O capital social é representado por títulos nominativos de
1000$.

3 � O capital inicial será elevado, uma ou mais vezes, mediante a
emissão de novos títulos de capital a subscrever pelos cooperantes, já
aderentes ou por cooperantes que venham a aderir.

4 � O capital social da Alibeef, responde em exclusivo pelas obri-
gações assumidas.

5 � A maioria do capital social deverá ser sempre detida por
membros produtores.

ARTIGO 53.º

Reconhecimento

Compete à direcção provisória nomeada na escritura de constitui-
ção, efectuar as diligências para a obtenção do reconhecimento da
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Alibeef, como agrupamento de produtores de bovinos, ovinos e ca-
prinos, nos termos e para os efeitos do Decreto-Lei n.º 49/95, de
15 de Março.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398208

ONESTOPER � SOCIEDADE CORTICEIRA, L.DA

Sede: Rua de Vasco da Gama, lote 21,
rés-do-chão, direito, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 293/
20000314; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000314.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas em Lisboa, exarada a fl. 89, do livro
n.º 134, compareceram como outorgantes: Júlio Araújo da Silva, nú-
mero de identificação fiscal 125984316, casado com Maria da
Visitação Parreirinha Vacas Silva, no regime da comunhão de adqui-
ridos, natural da freguesia de Frades, concelho de Póvoa de Lanhoso,
residente na Rua da Cidade de Évora, 66, 2.º, esquerdo, no Montijo,
titular do bilhete de identidade n.º 3174289, de 13 de Janeiro de 1999,
dos Serviços de Identificação Civil de Lisboa; Dália da Silva Henrique
dos Santos, número de identificação fiscal 188904050, solteira, maior,
natural da freguesia de São Pedro de Penaferrim, concelho de Sintra,
residente na Rua de Vasco da Gama, lote 21, rés-do-chão, direito, em
Alcochete, titular do bilhete de identidade n.º 9593798, de 25 de Se-
tembro de 1996, dos Serviços de identificação Civil de Setúbal; e,
Manuel Francisco Varela Coelho, número de identificação fiscal
129449245, casado com Maria Natália Fernandes Regula Coelho, no
regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de São Cristó-
vão, concelho de Montemor-o-Novo, residente na Rua do 1.º de Maio,
17, 1.º, esquerdo, Sarilhos Pequenos, Moita, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 2323377, de 3 de Novembro de 1998, dos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus men-
cionados bilhetes de identidade.

E disseram que, entre si, constituem uma sociedade comercial por
quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ONESTOPER � Sociedade
Corticeira, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, lote 21,
rés-do-chão, direito, freguesia e concelho de Alcochete.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e serem cria-
das sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de representa-
ção, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na produção e comercialização de
produtos de cortiça, prestação de serviços e consultoria no âmbito
dos produtos de cortiça, nomeadamente, inspecção e verificação da
qualidade.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma de
2550 euros, do sócio Júlio Araújo da Silva; e outras duas iguais de
1225 euros cada uma, uma de cada um dos sócios Dália da Silva Hen-
rique dos Santos e Manuel Francisco Varela Coelho.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 100 000 euros.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contratos
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 con-
tratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios, depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de seguida,
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 incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedi-
da sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida a per-
centagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser deli-
berado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já, autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade
todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Adverti os outorgantes da obrigatoriedade de requererem o registo
deste acto, no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398933

PRENSO � METAL, L.DA

Sede: Loteamento Industrial do Batel, lote 4, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 4/
920214; identificação de pessoa colectiva n.º 502712546.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos na respectiva pasta, os documentos respeitantes à prestação de
contas, referentes ao ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398950

ALIRAÇÕES � RAÇÕES PARA ANIMAIS, S. A.

Sede: Quinta do Passil, Passil, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 129/
970228; identificação de pessoa colectiva n.º 503843814; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/20000317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 7.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 7.º

Capital social

O capital social e a sua repartição deverá ser representativa da
dimensão dos accionistas.

O capital social é de 1 436 000 euros, integralmente subscrito e
realizado em dinheiro e outros valores contabilísticos, representado
por 287 200 acções.

Poderão haver títulos de 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
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Ficou arquivado na respectiva pasta, a redacção actualizada do pacto
social.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398941

O. T. I. � OPERADORES TRÁFEGO INTERNACIONAL, L.DA

Sede: Rua do Comendador Estêvão de Oliveira,
22 e 24, 1.º, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 68/
950208; identificação de pessoa colectiva n.º 503355135; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 2/20000303.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 4.º e 7.º, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas: duas, nos valo-
res nominais de 8 000 000$ e de 1 920 000$, pertencentes à socie-
dade BENIMÓVEL � Empreendimentos Imobiliários, L.da; uma no
valor nominal de 40 000$, pertencente ao sócio José Manuel de
Almeida Matos Rodrigues; e outra, no valor nominal de 40 000$,
pertencente ao sócio Carlos José Félix Ramalhete Bruno.

ARTIGO 7.º

Gerência

A gerência da sociedade e sua representação em juízo e fora dele,
activa e passivamente, será exercida pela gerência a eleger em as-
sembleia geral.

§ 1.º Os gerentes são dispensados de caução e não vencerão qual-
quer remuneração, salvo deliberação social em contrário, tomada em
assembleia geral.

§ 2.º Para que a sociedade fique validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos, é necessária e suficiente a assinatura de um
gerente.

§ 3.º É vedado aos gerentes ou a procuradores e mandatários, o uso
da firma social em actos estranhos à sociedade, tais como letras de
favor, fianças, avais e outros semelhantes sob pena de ser individual
e não social a responsabilidade assumida.

Ficou arquivado na respectiva pasta, a redacção actualizada do pacto
social.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398925

AGRICRESCENTE � PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Sede: Herdade do Olho Cinzento, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 252/
990531; identificação de pessoa colectiva n.º 504417320; averba-
mentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data
das apresentações: 3, 5 e 6/20000302.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 3/20000302, averbamento n.º 1.
Exonerado de gerente Rafael Francisco de Jesus Vilhais, por renún-

cia, em 2 de Dezembro de 1999.
Apresentação n.º 5/20000302, averbamento n.º 2.
Exonerado de gerente Hélder Gomes Alves, por renúncia, em 2 de

Dezembro de 1999.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto aos artigos 3.º e 6.º, ficando os mesmos com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 1 200 000$, correspondente a 5985,574 eu-
ros, integralmente realizado em dinheiro, correspondente à soma de

duas quotas iguais de 600 000$, que corresponde a 2992,787 euros,
pertencentes ao sócio Humberto Alexandre Simões Quendera.

6.º

A administração e gerência da sociedade, fica a cardo do sócio
Humberto Alexandre Simões Quendera, desde já nomeado gerente, com
ou sem remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
activa e passivamente, alienar ou onerar bens móveis ou imóveis,
nomeadamente viaturas automóveis, adquirir, vender, ceder, hipote-
car, permutar, explorar, arrendar ou trespassar o estabelecimento
comercial, é suficiente a assinatura do sócio gerente, ficando tais casos
incluídos no âmbito dos poderes correntes da gerência.

§ 2.º A gerência pode constituir mandatários da sociedade nos ter-
mos da lei.

Ficou arquivado na respectiva pasta, a redacção actualizada do pacto
social.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398852

IDD � INDÚSTRIA DE DESMILITARIZAÇÃO E DEFESA, S. A.

Sede: Estrada Nacional n.º 118, Fábrica da Extra,
Rego da Amoreira (Alto Estanqueiro), 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 58/
970801; identificação de pessoa colectiva n.º 503939669; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 1 e 2/20000306.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Apresentação n.º 1/20000306, averbamento n.º 2.
Exoneração de José Manuel de Campos Pires de Matos, por renún-

cia, em 17 de Janeiro de 2000.
Apresentação n.º 2/20000306.
Nomeação de Victor Manuel Carreira Martins, casado, residente

na Rua da Piscina, 17, 12.º, frente, Miraflores, Algés, para adminis-
trador, por cooptação.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398844

SUBNÍVEL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do 1.º de Maio, 26, Samouco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 294/
20000327; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000327.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Mon-
tijo, exarada a fls. 7, do livro n.º 132-J, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato :

1.ª Patrícia Maria Marques Teixeira, solteira, maior, natural da
freguesia e concelho de Alcochete, residente na Rua do 1.º de Maio,
26, freguesia do Samouco, concelho de Alcochete, contribuinte fiscal
n.º 209758120; e

2.ª Viviana Maria Marques Teixeira, solteira, maior, natural da dita
freguesia de Alcochete, residente na mesma morada da anterior, con-
tribuinte fiscal n.º 209758139.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus res-
pectivos bilhetes de identidade n.os 11063211, de 29 de Fevereiro de
2000 e 11063227, de 7 de Fevereiro de 2000, ambos emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Disseram as outorgantes que, pela presente escritura, celebram entre
si, um contrato de sociedade comercial por quotas, que se rege pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma SUBNÍVEL � Sociedade de Cons-
truções, L.da, e tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 26, freguesia do
Samouco, concelho de Alcochete.
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2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil, compra, ven-
da e revenda de prédios rústicos, urbanos ou mistos no todo ou em
parte.

3.º

O capital social é de 30 000 euros, integralmente realizado em di-
nheiro e dividido em duas quotas iguais de 15 000 euros cada uma,
pertencendo uma a cada uma das sócias.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem remu-
neração conforme for deliberado em assembleia geral compete a ambas
as sócias, desde já nomeadas gerentes.

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

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, porém, a favor de estra-
nhos depende do consentimento da sociedade.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência fica desde já, autorizada a celebrar qualquer negócio
jurídico em seu nome, podendo proceder ao levantamento das entra-
das realizadas para pagamento de equipamentos a adquirir, para des-
pesas de constituição da sociedade, registo e outras.

Assim o outorgaram.
Adverti as outorgantes de que o registo deste acto deve ser reque-

rido no prazo de três meses a contar de hoje.
Que, para fins emolumentares, o capital social em escudos, corres-

pondente a 30 000 euros é de 6 014 460$.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08718946

FAMOLI � FÁBRICA MONTIJENSE DE LICORES, L.DA

Sede: Cercal de Baixo,
freguesia de São Francisco, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 201/
960130; identificação de pessoa colectiva n.º 503578495; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 1 e 2/20000207.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Inscrição n.º 5, apresentação n.º 1/20000207, averbamento n.º 2.
Exonerado de gerente Dr. Diogo Ivo de Miranda Cabral de Barbo-

sa, por renúncia, em 26 de Fevereiro de 1999.
Inscrição n.º 6, apresentação n.º 2/20000207.
Nomeação de Rui Manuel Vide Martins, casado, residente na Rua

de Andrade, 8, 3.º, esquerdo, Lisboa, para gerente.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398917

ARTESENE � CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Sede: Rua do Cerradinho da Praia,
lote 259, 1.º, E, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 291/
20000225; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000225.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, exarada a fls. 45, do livro
n.º 45, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º Paulo Jorge Gonçalves Neto, casado no regime da separação de
bens, com a segunda outorgante, natural da freguesia e concelho do

Montijo e residente na Rua do Cerradinho da Praia, lote 259, 1.º, E,
em Alcochete;

2.ª Cláudia Maria Pereira Rocha Sequeira Neto, casada no dito re-
gime de bens, com o primeiro outorgante, natural da freguesia e con-
celho de Alcochete e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 10088997 e 10105010,
emitidos ambos em 9 de Novembro de 1999, pelos Serviços de Iden-
tificação Civil em Setúbal.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de ARTESENE � Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Cerradinho da Praia,
lote 259, 1.º, E, freguesia e concelho de Alcochete.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo con-
celho ou para concelho limítrofe por simples deliberação da gerên-
cia, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações, sucursais
ou outras formas de representação em território nacional ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em construção civil e obras públicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 12 469,96 euros, a que correspondem duas quotas iguais
do valor nominal de 6234,98 euros, pertencente uma a cada um dos
sócios.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence ao sócio, Paulo Jorge
Gonçalves Neto que, desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada, é necessária a
assinatura de um gerente.

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

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.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social, de-
positado a fim de custear as despesas de constituição e registo da
sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

A sociedade assume, desde já, as obrigações decorrentes de negó-
cios jurídicos celebrados, em seu nome pela gerência, bem como a
aquisição, para a sociedade de quaisquer direitos, antes do registo de-
finitivo do contrato social, sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do
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Código das Sociedades Comerciais e de harmonia com o artigo 19.º e
quaisquer outros aplicáveis do citado diploma legal.

Assim o outorgaram.

Adverti os outorgantes de que o registo deste acto, deve ser reque-
rido no prazo de três meses, a contar de hoje.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398828

BORGES PEREIRA & OLIVEIRA � COMÉRCIO
DE CARNES, L.DA

Sede: Rua de Ramiro Correia, lote 4, 1.º direito, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 290/
20000221; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
20000221.

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial do Centro
de Formalidades das Empresas de Setúbal, exarada a fls. 42, do livro
n.º 42, foi constituída a sociedade em epígrafe a qual se rege pelo
seguinte contrato:

1.º Carlos Coutinho Rodrigues de Oliveira, natural da freguesia de
Vila Real (São Dinis), do concelho de Vila Real, casado com Maria da
Glória Borges Pereira Oliveira, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua de Ramiro Correia, lote 4, 1.º, direito,
Alcochete;

2.ª Maria da Glória Borges Pereira Oliveira, natural da freguesia de
Godim, do concelho de Peso da Régua, casada com o primeiro outor-
gante, no indicado regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus bilhetes de
identidade, respectivamente, n.os 1800914, de 22 de Setembro de 1994 e
3679086, de 25 de Agosto de 1999, tendo sido o primeiro passado pelos
Serviços de Identificação Civil em Setúbal e o segundo em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, por escritura, constituem entre si,
uma sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Borges Pereira & Oliveira �
Comércio de Carnes, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Ramiro Correia, lote 4,
1.º, direito, freguesia e concelho de Alcochete.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de carne fresca
e enchidos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5986 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 2993 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada é necessária a assinatura dos
dois gerentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do capi-
tal social depositado, a fim de custear as despesas de constituição e
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, imóveis ou direi-
tos, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade

todos os actos praticados pela gerência, nesse período, logo que defi-
nitivamente matriculada.

Assim o disseram e outorgaram.

Adverti os outorgantes de que o registo deste acto, deve ser reque-
rido no prazo de três meses a contar de hoje.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398836

LOPEZ & LUNA � DERIVADOS DE CIMENTO, L.DA

Sede: Parque Industrial do Batel, 2890 Alcochete

Conservatória do Registo Comercial de Alcochete. Matrícula n.º 56/
970731; identificação de pessoa colectiva n.º 503939706; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000322.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao artigo 3.º, ficando o mesmo com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 100 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 50 000 euros cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

Ficou arquivado na respectiva pasta, a redacção actualizada do pacto social.

Está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
08398860

MOITA

CARLA PALMA � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua de Bernardino Augusto Xavier, 41,
Baixa da Banheira

Conservatória do Registo Comercial da Moita. Matrícula n.º 1691/
20000301; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000301.

Certifico que, Carla Cristina Graça da Palma Ramires, constituiu a
sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade unipessoal adopta a firma Carla Palma � Media-
ção Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Bernardino Augusto
Xavier, 41, freguesia de Baixa da Banheira, do concelho da Moita.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária, prestação
de serviços de manutenção e reparação de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 1 002 410$,
representado por uma quota de igual valor nominal, pertencente à sócia
única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem à sócia,
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 socie-
dade, desde que tais negócios sirvam à prossecução do objecto.

Disposição transitória

A gerente fica desde já autorizada a levantar o capital social, depo-
sitado a fim de custear as despesas de constituição e registo da socie-
dade, aquisição de equipamento e instalação da sede social.

Assim o disse e outorgou, declarando ainda não ser titular de qual-
quer outra sociedade unipessoal.

Conferida, está conforme.

15 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Lucinda Neves
Abrunheira Andrade. 08798338
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