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4. Empresas � Registo comercial

AVEIRO

ÁGUEDA

PAPELARIA LAIDE, DE BALREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 513;
identificação de pessoa colectiva n.º 500617155; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702253

IMOURISCA � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2226;
identificação de pessoa colectiva n.º 504084275; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702210

CARLOS DE OLIVEIRA E CUNHA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 946;
identificação de pessoa colectiva n.º 501264515; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702229

MAFIROL � INDÚSTRIA DE REFRIGERAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 707;
identificação de pessoa colectiva n.º 500814643; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702261

MAFIROL � EQUIPAMENTOS COMERCIAIS
CENTRO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 594;
identificação de pessoa colectiva n.º 500702616; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702270

MAFIROL � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 178;
identificação de pessoa colectiva n.º 500194300; data do depó-
sito: 20000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito legal da prestação de contas referente ao ano de 1999.

Está conforme.

28 de Abril de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oliveira.
10702288

AVEIRO

MTV � AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 3827/
960911; identificação de pessoa colectiva n.º 502857935; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 6/000329.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 1999, exarada
a fl. 11 do livro n.º 320-B do l.º Cartório Notarial de Aveiro, foi
aumentado o capital da sociedade em epígrafe, de 10 000 000$,
redenominado em 149 879,79 euros para 150 000 euros, pelos só-
cios e para reforço das suas quotas, tendo, em consequência, sido
alterado o artigo 3.º, alterando ainda o artigo 5.º, os quais passam a
ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social, é de 150 000 euros e corresponde à soma de duas
quota,s que são as seguintes: uma com o valor nominal de 73 500
euros, que pertence ao sócio Carlos Manuel Pereira Gonçalves Coito,
e a outra com o valor nominal de 76 500 euros, pertencente à sócia
Maria Margarida de Jesus Coito.

5.º

1 � A administração da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, ficam a cargo dos dois sócios, desde já nomeados geren-
tes, sem caução e com ou sem remuneração, conforme o que vier a
ser deliberado em reunião de assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura de qualquer um dos
gerentes, mesmo na compra e venda de veículos automóveis.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral na sua redac-
ção actualizada.

Conferi, está conforme.

17 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818204

SEMPAR � SOCIEDADE DE PARQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2593/
901112; identificação de pessoa colectiva n.º 502454300; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 1/000330.

Certifico que, por escritura de 31 de Dezembro de 1999, exarada
a fl. 42 do livro n.º 94-E do Cartório Notarial de Ílhavo, foi au-
mentado o capital da sociedade em epígrafe, de 25 000 000$ para
50 120 500$, subscrito pelos sócios Hélder António Borges
Bartolomeu e mulher, Ana Maria do Couto Caiado Bartolomeu, para
reforço das suas quotas e que redenominaram o capital para 250 000
euros, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, alterando
ainda o artigo 6.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

3.º

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

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

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Conferi, está conforme.

18 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818182

MANUEL VIEIRA BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2791/
920102; identificação de pessoa colectiva n.º 502673427; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 1/000331.

Certifico que, por escritura de 21 de Março de 2000, exarada a
fl. 71 do livro n.º 127-F do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi au-
mentado o capital da sociedade em epígrafe, de 60 000 000$ para
160 000 000$, subscrito em dinheiro, pelos sócios, tendo, em con-
sequência, sido alterado o artigo 5.º, o qual passou a ter a redacção
seguinte:

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
160 000 000$ e encontra-se dividido em quatro quotas, sendo: uma
do valor nominal de 110 000 000$, pertencente ao sócio Manuel
Vieira Bacalhau; uma quota do valor nominal de 25 000 000$ do
sócio João Manuel de Moura Vieira, e duas quotas tituladas em nome
da sócia Maria Manuela de Moura Vieira, sendo uma do valor nomi-
nal de 16 100 000$, que é bem comum do seu casal e outra quota do
valor nominal de 8 900 000, que é bem próprio dela.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Conferi, está conforme.

18 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818069

SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS RODRIGUES VIEIRA,
SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4536/
990503; identificação de pessoa colectiva n.º 504594370; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Teor da inscrição n.º 2, apresentação n.º 4/000331.
Nomeação do fiscal único para o quadriénio de 1999-2002, de

Vítor Valente e Manuel Domingues, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas n.º 145, representada por Manuel Duarte Domingues, ca-
sado, revisor oficial de contas n.º 824; suplente � Paulo José Alves
Ferreira, casado, revisor oficial de contas n.º 641.

Data da deliberação: 31 de Dezembro de 1999.

Conferi, está conforme.

19 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818085

BLUERENT � ALUGUER E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4241/
980415; identificação de pessoa colectiva n.º 504125397; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 2 e inscrição n.º 5; números e data
das apresentações: of. 15 e 17/000331.

Certifico que foi registado o seguinte:
Teor do averbamento n.º 2.
Cessação de funções do gerente Henrique Manuel da Silva Marieiro,

por renúncia, em 23 de Fevereiro de 2000.
Certifico ainda que, por escritura de 23 de Fevereiro de 2000,

exarada a fl. 143 do livro n.º 124-F do 2.º Cartório Notarial de

Aveiro, foi aumentado o capital da sociedade em epígrafe, de
10 000 000$ para 20 048 200$, subscrito em dinheiro, pelos sócios,
tendo redenominado o capital em euros, e, além do artigo 3.º, fo-
ram ainda alterados os artigos 1.º, 4.º e 5.º e aditado o novo artigo
8.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

 A sociedade adopta a denominação de BLUERENT � Aluguer e
Comércio de Automóveis, L.da, e tem a sua sede na Avenida da For-
ça Aérea, 57, freguesia de Vera Cruz, deste concelho de Aveiro.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do
montante de 100 000 euros e encontra-se dividido em duas quotas,
sendo: uma do valor nominal de 75 000 euros, pertencente à sócia
Auto Ria �  Comércio Automóvel, L.da, e sendo outra do valor
nominal de 25 000 euros, pertencente ao sócio Paulo Alexandre
Viegas de Azevedo.

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, dispensada de caução e remunerada
ou não, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral, será
exercida por sócios ou não sócios, ficando gerentes o sócio Paulo
Alexandre Viegas de Azevedo, e os quartos outorgantes, sendo ne-
cessárias as assinaturas, em conjunto, de três gerentes para obrigar a
sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas depende sempre do consentimento da socie-
dade, mesmo entre cônjuges, ascendentes e descendentes, perten-
cendo à sociedade e aos sócios não cedentes, por esta ordem, o di-
reito de preferência, pelo valor do balanço especialmente realizado
para o efeito, salvo acordo diverso entre o cedente e o adquirente.

ARTIGO 8.º

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

a) Quando se trate de quota que a sociedade haja adquirido;
b) Quando sobre a quota tenha recaído penhora, arresto, arrola-

mento, apreensão ou qualquer outra providência cautelar e, ainda,
quando, por qualquer outro motivo, deva proceder-se à sua arrema-
tação, adjudicação ou venda em processo judicial, administrativo ou
fiscal;

c) Quando o titular da quota prejudicar dolosamente ou desacredi-
tar, de forma notória a sociedade, e;

d) Quando falecer o titular da quota.
2 � Na hipótese da alínea d), a quota será amortizada pelo valor

do balanço especialmente efectuado para o efeito, e nos demais ca-
sos a amortização será feita pelo último balanço aprovado.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Conferi, está conforme.

18 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818077

FIRMOFRIO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2349/
890821; identificação de pessoa colectiva n.º 502208392; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 20; números e data
das apresentações: 1 e 2/000404.

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

Teor do averbamento n.º 1, inscrição n.º 20, apresentação n.º 1/
000404.

Cessação de funções dos gerentes António José Gagarine
Moinheiro Parrança e Humberto José de Oliveira Borges, por re-
núncia, em 5 de Julho de 1990.

Apresentação n.º 2/000404.
Nomeação de gerente de Manuel João Preto, casado.
Data da deliberação: 5 de Julho de 1990.

Conferi, está conforme.

19 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818107
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PUBLIÊXITO � DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS
PUBLICITÁRIOS E OUTRAS ENTREGAS, L.DA

(anteriormente PUBLIÊXITO � DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS
PUBLICITÁRIOS E OUTRAS ENTREGAS, UNIPESSOAL, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 4414/
981124; identificação de pessoa colectiva n.º 504293087; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 20/000331.

Certifico que, por escritura de 22 de Março de 2000, exarada a
fl. 12 do livro n.º 80-A do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Coimbra, foi aumentado o capital da socie-
dade em epígrafe, de 400 000$ para 1 002 410$, subscrito pelo sócio,
com 964$, e pela entrada de dois novos sócios, cada um com
300 723$, e transformação em sociedade por quotas plural, passando
o contrato a reger-se pelos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PUBLIÊXITO � Distribuição de
Panfletos Publicitários e outras Entregas, L.da, e tem a sua sede na
Rua da Banda da Amizade, Centro Comercial Liceu, loja 18, fregue-
sia da Glória, concelho de Aveiro.

2 � A sociedade, por simples deliberação da gerência, poderá
deslocar a sede social para outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe, bem como poderá criar sucursais, filiais,
agências, delegações ou outras formas locais de representação so-
cial, em qualquer ponto do País ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a distribuição de panfletos publicitá-
rios e outras entregas, nomeadamente listas telefónicas, encomen-
das e listas fax.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita social, é de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$) e corresponde à soma de três quotas dos valores nomi-
nais e titulares seguintes: uma de 2000 euros, pertencente ao sócio
Vasco Manuel Quelhas de Sacadura Cabral Trindade, e duas iguais de
1500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Gonçalo
Rodrigo Quelhas de Sacadura Cabral Trindade e Cláudio Manuel da
Silva Pires.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que
forem designados em assembleia geral, mantendo-se nomeado ge-
rente o sócio Vasco Manuel Quelhas de Sacadura Cabral Trindade e
ficando nomeados gerentes, a partir de hoje, os sócios Gonçalo
Rodrigo Quelhas de Sacadura Cabral Trindade e Cláudio Manuel da
Silva Pires.

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

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for 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 deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

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

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

Conferi, está conforme o original.

18 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818220

FERNANDO FILIPE & SOBRINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aveiro. Matrícula n.º 2889/
920625; identificação de pessoa colectiva n.º 502790296; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 3/000404.

Certifico que, por escritura de 14 de Fevereiro de 2000, exarada
a fl. 32 do livro n.º 124-F do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, foi
aumentado o capital da sociedade em epígrafe, de 1 000 000$ para
3 207 712$, subscrito pelos sócios Fernando da Silva Coelho Filipe
e Maria de Oliveira Ascenso, cada um com 501 928$, e João Paulo
de Oliveira Maio e Marco António de Oliveira Maio, cada um com
601 928$, e nomeado gerente Marco António de Oliveira Maio,
solteiro, maior, tendo ainda redenominado o capital para euros e,
em consequência, foram alterados os artigos 3.º e 4.º, os quais pas-
sam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é do mon-
tante de 16 000 euros, encontra-se dividido em quatro quotas iguais
de 4000 euros, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, dispensada de caução e remu-
nerada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta a todos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

Foi depositado na pasta respectiva o texto integral actualizado.

Conferi, está conforme.

19 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, João Fernando Pe-
reira de Araújo. 11818239

SANTA MARIA DA FEIRA

CONSTRUÇÕES FERREIRA BAPTISTA & BAPTISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6369/000331; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 13/000331.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de constituição entre Hilário Ferreira Batista e mulher,
Rosa Pereira de Jesus Baptista, casados na comunhão geral, e Ma-
nuel Lino Baptista Ferreira, casado com Maria da Conceição Brito
de Magalhães na comunhão de adquiridos, a qual ficou a reger-se pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Construções Ferreira Baptista & Bap-
tista, L.da, com sede na Rua Principal, 1020, da freguesia de Canedo,
deste concelho.

2.º

A sociedade tem por objecto o revestimento de pavimentos e de
paredes, pinturas, estucagem e outras actividades de acabamento,
construção e reparação de edifícios.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5985,57 euros, sendo o seu equivalente a 1 200 000$, dividido
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em três quotas: uma de 3591,34 euros do sócio Hilário Ferreira
Baptista; uma de 1795,67 euros da sócia Rosa Pereira Jesus Bap-
tista, e uma outra de 598,56 euros do sócio Manuel Lino Baptista
Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta aos sócios Hilário Ferreira
Baptista e Rosa Pereira de Jesus Baptista, desde já nomeados geren-
tes.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-

rência poderá comprar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar os competentes contratos de leasing,
comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse de quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante de 50 000 000$ do capital social e desde
que a deliberação seja tomada por unanimidade.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja formalidades
especiais, serão convocadas por meio de carta registada, com aviso
de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09768840

OLIRIOMAR � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6371/000404; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 6/000404.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre António
Domingues de Oliveira e mulher, Maria Otília Pereira da Rocha de
Oliveira, casados na comunhão geral, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma OLIRIOMAR � Construções, L.da,
com sede na Rua das Flores, 325, da freguesia de Nogueira da
Regedoura, deste concelho.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como serem criadas filiais, sucursais ou qualquer
outra forma de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imobiliá-
rios, loteamento de terrenos incluindo construção de habitação e
apartamentos.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 7481,97 euros, sendo o seu equivalente a 1 500 000$, dividido
em duas quotas: uma de 4489,18 euros, pertencente ao sócio Antó-
nio Domingues Oliveira, e uma outra de 2992,79 euros, pertencente
à sócia Maria Otília Pereira da Rocha de Oliveira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
2 � Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-

rência poderá comprar e vender veículos automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar os competentes contratos de leasing,
comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse de quais-
quer móveis e imóveis de e para a sociedade.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos alheios aos fins sociais, designada-
mente em abonações, fianças, letras de favor, cauções ou actos se-
melhantes.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital até 10 vezes o montante da quota de cada sócio e desde que
a deliberação seja tomada por unanimidade.

6.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
juros ou não, conforme for deliberado em assembleia geral.

7.º

É livremente permitida a cessão de quotas entre os sócios, ficando
desde já autorizada a sua divisão para o efeito; porém, a cessão a
estranhos, fica dependente da autorização da sociedade e dos sócios
não cedentes, tendo esta o direito de preferência, em primeiro lu-
gar, e os sócios não cedentes, em segundo lugar.

8.º

A sociedade não se dissolve por morte ou interdição de qualquer
sócio, continuando com os sócios sobrevivos e os herdeiros do fa-
lecido ou o representante legal, designando aqueles um de entre eles
que a todos represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

No caso de não haver interesse dos sucessores em continuar na
sociedade, a mesma amortizará a quota de acordo com um balanço
que efectuará para o efeito, no prazo de seis meses a contar da
comunicação que lhe for feita.

9.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a cessão de quotas a estranhos se verifique sem o con-

sentimento da sociedade;
c) Quando adjudicada ao cônjuge não sócio em partilha resultante

de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens.
d) Quando a quota for objecto de penhora, arresto ou adjudicação

em juízo, falência, insolvência;
e) Quando, em partilha a quota for adjudicada a quem não for

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio.
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 tercei-
ros.

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

10.º

As assembleias gerais, para as quais a lei não preveja formalidades
especiais, serão convocadas por meio de carta registada, com aviso
de recepção e com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12516759

CASA REIZINHO II � COMÉRCIO DE CERÂMICAS
E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6387/000417; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/000417.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre Maria de
Lurdes Pinto Ferreira, solteira, maior; Domingos Pinto Ferreira,
casado com Maria Gorete Fernandes Reis Ferreira na comunhão de
adquiridos, e Carlos Manuel Pinto Ferreira, casado com Arminda
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Oliveira Ramos na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Reizinho II � Comércio de
Cerâmicas e Materiais de Construção, L.da, com sede na Rua do Areal,
Estrada Nacional n.º 1, da freguesia de São João de Ver, do concelho
de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio, importação, exportação e
representações de produtos diversos, nomeadamente materiais e
equipamentos para a construção civil e bebidas alcoólicas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros e está dividido em três
quotas: uma do valor nominal de 602 410$, pertencente à sócia
Maria de Lurdes Pinto Ferreira, e duas iguais do valor nominal de
200 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios Domingos Pinto
Ferreira e Carlos Manuel Pinto Ferreira.

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, compete à sócia Maria de Lurdes
Pinto Ferreira, que desde já é nomeada gerente.

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 consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

legitimários;
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 previs-

tos no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será
igual ao valor da quota segundo o último balanço legalmente apro-
vado.

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 re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12944424

LUSOCIDADE � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5654/980804; identificação de pessoa colectiva
n.º 504249886; inscrição n.º 6; número e data da apresentação:
10/000314.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de dissolução da sociedade em epígrafe, tendo sido encerra-
das e liquidadas as contas, em 31 de Agosto de 1999.

Conferida, está conforme o original.

10 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09769137

JOSÉ CARLOS FERREIRA DA COSTA, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6282/000201; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/000201.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, José Carlos Fer-
reira da Costa, menor, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de José Carlos Ferreira da
Costa, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pi-
coto, freguesia de Mozelos, deste concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de rolhas e pro-
dutos de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente
ao sócio, referido menor, José Carlos Ferreira da Costa.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a José António Ferreira da
Conceição, casado, natural da freguesia de Mozelos, deste concelho
de Santa Maria da Feira e aí residente no lugar de Picoto, deste já
nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

5.º

Transitório

 Fica desde já o gerente aqui nomeado autorizado a levantar da
agência do Banif, em Mozelos, a quantia relativamente ao capital
social, para fazer face às despesas com a sua constituição e registo.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08023808

MARIA JOÃO ALVES FERREIRA DA CONCEIÇÃO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6283/000201; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/000201.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Maria João Alves
Ferreira da Conceição, menor, constituiu a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Maria João Alves Ferreira da
Conceição, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de
Picoto, freguesia de Mozelos, deste concelho de Santa Maria da Feira.
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2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de rolhas e pro-
dutos de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente à
sócia, referida menor, Maria João Alves Ferreira da Conceição.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a José Manuel Ferreira da
Conceição, casado, natural da freguesia de Mozelos, deste concelho
de Santa Maria da Feira e aí residente no lugar de Picoto, deste já
nomeado gerente, sendo bastante a sua assinatura para obrigar a
sociedade em todos os actos e contratos.

5.º

Transitório

Fica desde já o gerente aqui nomeado autorizado a levantar da
gerência do Banif, em Mozelos, a quantia relativamente ao capital
social, para fazer face às despesas com a sua constituição e registo.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08023794

MARCO A. C. FERREIRA DA CONCEIÇÃO, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6284/000201; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 12/000201.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, Marco António
Cardoso Ferreira da Conceição, solteiro, maior, constituiu a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Marco A. C. Ferreira da Con-
ceição, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Aldriz,
freguesia de Argoncilhe, deste concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O objecto social consiste no fabrico e comércio de rolhas e pro-
dutos de cortiça.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e corresponde a uma única quota de igual valor, pertencente
ao referido sócio Marco António Cardoso Ferreira da Conceição.

4.º

A gerência da sociedade fica afecta a Joaquim Ferreira da Concei-
ção, natural da freguesia de Mozelos, deste concelho e residente no
lugar de Aldriz, freguesia de Argoncilhe, deste concelho, e Glória
Celeste Ferreira Cardoso Conceição, casada, natural da freguesia de
Espargo, deste concelho de Santa Maria da Feira e residente no dito
lugar de Aldriz, deste já nomeados gerentes, sendo bastante a assina-
tura de um só gerente para obrigar a sociedade em todos os actos e
contratos.

5.º

Transitório

Ficam desde já os gerentes aqui nomeados autorizados a levantar da
agência do Banif, em Mozelos, a quantia relativamente ao capital so-
cial, para fazer face às despesas com a sua constituição e registo.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08023824

ANTÓNIO MELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6372/000404; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 10/000404.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre António
Norton Coelho de Melo e mulher, Rosa Maria Oliveira Marques,
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma António Melo, L.da, e tem a sua sede
na Travessa de Moure, 437, freguesia de Santa Maria de Lamas,
concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

A sociedade tem como objecto a indústria da cortiça, importação
e exportação.

3.º

O capital social, inteiramente realizado e subscrito em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma de 2500 euros do sócio
António Norton Coelho de Melo, e outra de 2500 euros da sócia
Rosa Maria Oliveira Marques.

4.º

Os sócios podem fazer suprimentos à sociedade, bem como po-
dem deliberar que lhes sejam exigidas prestações suplementares.

1 � O montante global das prestações suplementares, poderá as-
cender até 10 vezes o valor do capital social existente na data da
respectiva deliberação.

2 � A chamada das prestações suplementares depende de delibe-
ração dos sócios, tomada por unanimidade.

5.º

1 � Os gerentes podem ser escolhidos de entre estranhos à so-
ciedade.

2 � A gerência, remunerada ou não, compete aos sócios Antó-
nio Norton Coelho de Melo e Rosa Maria Oliveira Marques, os quais
ficam desde já nomeados gerentes.

3 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente, ou um
procurador da sociedade com poderes especiais.

6.º

A sociedade pode participar em qualquer outra, seja qual for o
objecto.

7.º

1 � É permitida a amortização de quotas:
a) Cessão de quotas a estranhos, sem observância do disposto no

artigo 8.º;
b) Havendo acordo com o titular;
c) Caso se trate de quota adquirida pela sociedade;
d) Em caso de arrolamento, arresto, penhora ou inclusão em massa

falida ou insolvente;
e) Em caso de arrematação por quem não seja sócio ou de qual-

quer procedimento contencioso, excepto inventário, desde que o
titular não deduza oposição ou se o tiver feito, a mesma seja julgada
improcedente.

2 � O valor da quota a amortizar será pelo valor de balanço rea-
lizado para o efeito.

3 � O pagamento da contrapartida de amortização será fraccio-
nado em quatro prestações semestrais, iguais e sucessivas, sem acrés-
cimo de juros ou encargos, vencendo-se a primeira decorridos três
meses da data da deliberação.

4 � A quota amortizada figurará como tal no balanço, mas os
sócios podem deliberar a criação, em vez dela, de uma ou várias
quotas destinadas a serem alienadas a um ou mais sócios ou a tercei-
ros.

8.º

A transmissão de quotas, ou parte destas, depende do consenti-
mento da sociedade, tendo sempre esta, em primeiro lugar, e com
eficácia real, o direito de preferência, o qual poderá ser exercido,
nas mesmas condições, pelos demais sócios, em segundo lugar.

9.º

1 � Falecendo um sócio, a sociedade pode, nos 90 dias seguintes
ao conhecimento do facto, amortizar ou fazer adquirir, por sócio
ou por terceiros, a respectiva quota.

2 � O valor e o pagamento de contrapartida de amortização ou
aquisição terá em conta o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 7.º deste
contrato.
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3 � Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os herdeiros do sócio te-
rão de escolher por maioria simples, de entre si, um que a todos
represente na sociedade para todos os efeitos.

Tal escolha deverá ser comunicada, por documento particular, nos
30 dias seguintes à data do falecimento.

10.º

Os lucros líquidos apurados de cada exercício, depois de retiradas
as percentagens para quaisquer fundos legais e outros de interesse
para a sociedade, serão divididos pelos sócios.

§ único. A sociedade pode deliberar que o lucro distribuível seja
levado a reservas.

11.º

Havendo separação judicial ou divórcio de qualquer dos sócios e se,
na respectiva partilha a quota for adjudicada ao cônjuge do sócio, a
quota não se lhe transmite, sendo amortizada pela sociedade de acordo
com o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 7.º deste contrato.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12516791

J. ANTÓNIO COSTA � INDÚSTRIA DE CALÇADO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6374/000406; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 3/000406.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, José António da
Costa e Pinho, casado com Joaquina Gomes Alves na comunhão de
adquiridos, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma J. António Costa � Indústria de Cal-
çado, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Pereiro, fregue-
sia de Milheirós de Poiares, deste concelho.

2.º

O seu objecto consiste na indústria de calçado.

3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se totalmente reali-
zado em dinheiro, representado por uma quota desse montante, per-
tencente ao sócio José António da Costa e Pinho.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, fica afecta ao sócio
José António da Costa e Pinho e a Joaquina Gomes Alves, sua mu-
lher, natural da freguesia de Macieira de Sarnes, concelho de Oli-
veira de Azeméis, e com ele convivente, desde já nomeados gerentes,
sendo suficiente a assinatura de qualquer um deles para validamente
obrigar a sociedade em todos os actos e contratos.

5.º

Poderão ser exigidas ao sócio prestações suplementares de capi-
tal, até ao montante de 5 000 000$.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12516848

QUALITY CORK, S. A.
(anteriormente denominava-se QUALITY CORK, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5634/980724; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250868; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
6/000323.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foi efectuado o
registo de reforço do capital para 10 024 100$, sendo o aumento
de 5 024 100$, realizado e subscrito em dinheiro, pelos sócios;

redenominação do capital social para 50 000 euros, e transforma-
ção em sociedade anónima, passando a sociedade a reger-se pelos
seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Quality Cork, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é no lugar de Docins, freguesia de Santa Maria
de Lamas, no concelho de Santa Maria da Feira, podendo ser trans-
ferida, nos termos da lei, por simples deliberação da administração.

2 � A administração poderá criar, no País ou no estrangeiro, as
delegações ou quaisquer outras formas locais de representação, que
julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

 A sociedade tem por objecto social a fabricação de artigos de
cortiça e seus derivados.

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 4.º

1 � Do capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
50 000 euros, representado por 50 000 acções de 1 euro cada.

2 � Os accionistas terão preferência na subscrição de novas ac-
ções, em futuros aumentos de capital.

ARTIGO 5.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis, a requerimento e a custas do accionista.

2 � No caso de incumprimento da obrigação de remissão, a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar na data em que se verificar a deliberação da
emissão.

3 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais ou a
conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as acções de um sócio com o
seu acordo e, independentemente do seu consentimento, nas seguin-
tes situações:

a) Em caso de arresto, arrolamento, penhora, apreensão judicial
da quota ou inclusão da quota em massa falida ou insolvente;

b) No caso de a quota ser cedida ou transmitida sem o consenti-
mento da sociedade.

2 � A sociedade poderá ainda amortizar as acções de um sócio
no caso do seu falecimento; transmitindo-se essas mesmas acções
aos seus herdeiros apenas no caso de a sociedade não pretender
amortizá-las.

3 � A administração comunicará por escrito aos accionistas a sua
intenção de amortizar as referidas acções, nos termos aqui previstos.

4 � As acções serão amortizadas pelo seu valor contabilístico,
aferido pelo último balanço aprovado.

5 � O capital social deverá ser reduzido em conformidade com o
número de acções amortizadas.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações, nos ter-
mos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos accio-
nistas ou da administração.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos accionistas prestações acessórias além
das entradas, devendo o montante, elementos essenciais e o carác-
ter oneroso ou gratuito serem fixados pela assembleia geral.

CAPÍTULO II

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

A administração da sociedade será confiada a um conselho de
administração composto por um número ímpar de membros, ou a
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um administrador único, nos casos previstos na lei, eleitos por qua-
tro anos em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se: 
a) Pela assinatura conjunta de dois administradores; 
b) Pela assinatura do administrador único, quando o houver; 
c) Pela assinatura do administrador-delegado, quando o houver,

nos termos que lhe tenham sido conferidos;
d) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos da lei,

dentro dos poderes que lhes hajam sido conferidos.

ARTIGO 11.º

1 � O conselho de administração reunirá, nos termos da lei e,
além disso, todas as vezes que o presidente ou dois dos membros o
convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das
respectivas actas.

2 � O conselho de administração só pode deliberar se a maioria
dos seus membros estiver presente ou representada.

3 � As deliberações serão tomadas por maioria de votos, tendo o
presidente, em caso de empate, voto de qualidade.

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reuniões
do conselho por outro administrador, mediante carta, que explican-
do o dia e a hora da reunião a que se destina, seja dirigida ao presi-
dente, mencionada na acta e arquivada.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único que
será obrigatoriamente revisor oficial de contas ou sociedade de revi-
sores oficiais de contas.

2 � O fiscal suplente será obrigatoriamente revisor oficial de
contas ou sociedade de revisores oficiais de contas.

CAPÍTULO III

Assembleia geral 

ARTIGO 13.º

A assembleia geral é constituída somente pelos accionistas com
direito a voto.

ARTIGO 14.º

1 � Os accionistas que sejam pessoas singulares poderão fazer-se
representar nas reuniões da assembleia geral por cônjuge, ascendente
ou descendente, administrador ou outro accionista, mediante carta
dirigida ao presidente da mesa, que indique o nome, domicílio do
representante e data da assembleia.

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem, através de carta dirigida ao presidente da
mesa da assembleia geral, indicando o nome e morada do represen-
tante, a extensão dos poderes que lhe forem conferidos, assim como
a data, ordem de trabalhos e hora da reunião, cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 15.º

A mesa da assembleia geral será constituída por um presidente e
um secretário.

ARTIGO 16.º

1 � A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no 1.º trimestre de cada ano;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de adminis-

tração ou fiscal único o julguem conveniente, ou a requerimento de
accionistas que representem, pelo menos, o número de capital im-
posto por lei para este efeito.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos apurados em cada reunião, salvo quando a lei ou os
estatutos exigirem maioria qualificada.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais

ARTIGO 17.º

 A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fixada pela
assembleia geral.

ARTIGO 18.º

1 � O mandato dos membros dos órgãos sociais, durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

2 � O mandato dos revisores oficiais de contas, durará quatro
anos, sendo permitida a sua reeleição, uma ou mais vezes.

ARTIGO 19.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de presta-
ção de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessárias à
formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o remanescente
a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta deliberar
distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a reservas.

ARTIGO 20.º

1 � As deliberações que importem alterações aos presentes esta-
tutos ou aumentos de capital terão de ser aprovadas por accionistas
que representem, pelo menos, três quartos dos votos emitidos.

2 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada em assembleia geral, por maioria re-
presentativa de três quartos do capital social.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias

ARTIGO 21.º

Ficam desde já nomeados para o quadriénio de 1999-2003 os se-
guintes membros:

Administrador único: Juvenal Ferreira da Silva, casado, residente
na Rua de Azevedo, 236, vila de São Paio de Oleiros, concelho de
Santa Maria da Feira.

Conferida, está conforme o original.

31 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08043426

JOSÉ DIAS MAGALHÃES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 822/710421; identificação de pessoa colectiva
n.º 500155917; inscrição n.º 9; número e data da apresentação:
10/980914.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de reforço do capital
para 20 000 000$, sendo o aumento de 18 500 000$, por incorpo-
ração de reservas livres, e alteração parcial do contrato, quanto aos
artigos 4.º, 9.º, 11.º, 12.º, 13.º e 15.º e revogação do 8.º, cujas redac-
ções actualizadas são as seguintes:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 20 000 000$ e
corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes:
Giordano Dias de Magalhães, com 8 000 000$; José Francisco Leite
de Magalhães, com 8 000 000$, e Dalila Leite Dias de Magalhães
Paiva da Silva, com 4 000 000$.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de quotas, nos seguin-
tes casos:

a) Quando se trata de quotas dadas em garantia, arrestadas, pe-
nhoradas, arroladas e arrematadas por quem não for sócio ou por
qualquer modo sujeitas a procedimento judicial que não seja o de
inventário, desde que não haja oposição do titular no arresto, pe-
nhora, arrolamento, arrematação ou acção contenciosa, caso em que
a amortização só terá lugar se, a final, for julgada improcedente a
oposição;

b) Por falência ou insolvência do seu titular;
c) Por inobservância ou infracção das cláusulas contratuais e das

deliberações em assembleia geral;
d) Quando o crédito, o bom nome ou os interesses da sociedade

sejam ofendidos ou comprometidos pelo titular da quota.
§ 1.º A deliberação, para efeitos do presente artigo, deve ser to-

mada dentro de 180 dias, a contar daquele em que tenha havido co-
nhecimento do facto que possa determinar o uso da faculdade da
amortização de qualquer quota.
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§ 2.º Deliberada a amortização deixará o titular de ter quaisquer
direitos na sociedade, salvo os que respeitam a créditos.

ARTIGO 11.º

Para efeitos de amortização, o valor da quota será o que resultar
do último balanço aprovado, considerada a sua parte nas reservas e
acrescido dos lucros ou deduzida dos prejuízos correspondentes ao
tempo decorrido desde o último balanço e com base no mesmo, até
à data em que a amortização tenha sido deliberada.

ARTIGO 12.º

O valor da quota amortizada, fixado nos termos do artigo ante-
rior, será paga pela sociedade no prazo de três anos, em 12 presta-
ções trimestrais e iguais, vencendo-se a primeira na data em que
tenha sido deliberada a amortização.

ARTIGO 13.º

A administração da sociedade e a sua apresentação, em juízo e
fora dele, activa e passivamente, ficarão a cargo da gerência com-
posta de um a cinco membros, escolhidos de entre os sócios, com
dispensa de caução.

§ 1.º Os gerentes distribuirão entre si os respectivos serviços e a
sua actividade será ou não remunerada, conforme for deliberado em
assembleia geral.

§ 2.º Para que a sociedade fique validamente obrigada, basta que
os respectivos actos e contratos sejam por qualquer um dos gerentes
Giordano Dias de Magalhães e José Francisco Leite de Magalhães
ou, em alternativa, sejam assinados por dois de quaisquer outros
gerentes.

ARTIGO 15.º

 Por morte ou interdição de algum sócio, continuará a sociedade
com os sobrevivos ou capazes e os herdeiros ou representantes le-
gais do mesmo, devendo em caso de pluraridade de sucessores, estes
nomear um de entre si que a todos represente na sociedade enquanto
a quota se mantiver indivisa.

§ 1.º Se os herdeiros do sócio falecido e a sociedade acordarem
em que estes não continuem a fazer parte da sociedade, receberão
desta o que lhes for devido, apurado em balanço dado para o efeito,
no qual serão actualizados os valores da sociedade e o respectivo
pagamento ser-lhes-á feito nos termos do artigo 12.º

§ 2.º Não havendo acordo quanto ao balanço, será o mesmo feito
por uma comissão arbitral composta por três membros, sendo um
nomeado pelos herdeiros, outro pela sociedade e o terceiro por acordo
de ambos e, na falta de acordo, pelo Juiz de Direito da comarca da
sede da sociedade, mas da decisão dos árbitros não haverá recurso.

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

Conferida, está conforme o original.

24 de Março de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 07433964

ESTRELAR � CLUBE DE VÍDEO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6380/000410; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 24/000410.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre António José
da Costa Santos, casado com Maria do Céu Alves dos Santos na
comunhão de adquiridos, e José Fernando dos Santos Alves, casado
com Rosa Maria de Castro Sousa na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Estrelar � Clube de Vídeo,
L.da, e terá a sua sede na Rua de Sousa Neto, no lugar de Vendas de
Pereira, da freguesia de Argoncilhe, deste concelho.

2.º

O objecto social consiste em aluguer de cassetes de vídeo, livraria
e papelaria.

3.º

O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é 400 000$,
dividido em duas quotas de 200 000$, sendo uma de cada um dos

sócios António José da Costa Santos e José Fernando dos Santos
Alves.

4.º

A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a ambos
os sócios, que desde já são nomeados gerentes.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura de dois gerentes.

5.º

Quando a lei não exigir outras formalidades especiais, as assem-
bleias gerais serão convocadas por carta registada, expedida com 15
dias de antecedência.

6.º

A sociedade assumirá as despesas com a sua constituição, registos
e despesas inerentes.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12517658

CONSTRUTORA VILAR & BARROSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6386/000414; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 16/000414.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre Vitorino
Barroso de Oliveira e mulher, Rosa Vilar Peixoto de Oliveira, casa-
dos na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epí-
grafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Construtora Vilar & Barroso, L.da, e
tem a sua sede no Largo da Feira, 290, da freguesia de Lourosa, do
concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

2.º

O objecto da sociedade consiste em construção de edifícios para
venda, compra e venda de propriedades.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$ (equivalente a 5000 euros) e corresponde à soma
de duas quotas iguais de 501 205$ cada, correspondente a 2500 euros
cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Vitorino Barroso de
Oliveira e Rosa Vilar Peixoto de Oliveira.

4.º

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

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de um ge-
rente.

3 � Poderão os gerentes comprar e vender viaturas automóveis
de e para a sociedade.

6.º

1 � A cessão de quotas é livre entre sócios.
2 � A favor de estranhos carece de acordo da sociedade que, se o

desejar, terá direito de preferência, em primeiro lugar, logo seguida
dos sócios não cedentes.

7.º

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

Conferida, está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12944033
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ADRIANO & AMÉRICO PEREIRA, CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6383/000411; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/000411.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre Américo Al-
bergaria Pereira, casado com Maria Adelina Pinto dos Santos na comu-
nhão de adquiridos, e Adriano Almeida Pereira, casado com Maria Natália
Coimbra Oliveira na comunhão de adquiridos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Adriano & Américo Pereira, Constru-
ção, L.da, e tem a sua sede na Rua Principal, Badoucos, da freguesia
de Souto, do concelho de Santa Maria da Feira.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou
concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qual-
quer outra forma de representação social.

2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de construção e obras
públicas.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$, (equivalente a 5000 euros), dividido em duas quo-
tas iguais de 501 205$ cada (equivalente a 2500 euros) cada, per-
tencentes uma a cada um dos sócios Américo Albergaria Pereira e
Adriano Almeida Pereira.

4.º

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

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

1 � Para obrigar a sociedade é necessário a assinatura de dois
gerentes.

2 � Porém, nos serviços de mero expediente, basta 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.

6.º

 A cessão de quotas é livre entre os sócios quando feitas a estranhos
carecem do consentimento da sociedade e dos sócio não cedentes,
reservando-se aquela, em primeiro lugar, e estes, em segundo lugar, do
direito de preferência.

7.º

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

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12517860

PREDIAL DA ARRIFANA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5535/980504; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155652; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 11/000404.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de cessação de fun-
ções do presidente do conselho de administração, por renúncia.

Data: 9 de Fevereiro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12517798

ARMÉNIO LOPES DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1260/770830; identificação de pessoa colectiva
n.º 500676771; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
28/980730.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07610890

FONSECA & CORREIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1229/770627; identificação de pessoa colectiva
n.º 500668957; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
109/980729.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07610351

PORTOCORK INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1292/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708010; inscrições n.os 6 e 7; números e data das apresen-
tações: 36 e 37/940530.

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

1) Depositados na pasta respectiva, os documentos relativos à
prestação de contas do ano de exercício de 1993.

2) Nomeação dos conselhos de administração e fiscal por um ano
civil, renovável automaticamente até ao máximo de três, com iní-
cio em 28 de Março de 1994.

Conselho de administração: presidente � Mário Abílio do Carmo
Borges; vogais � José Rodrigues Ferreira dos Santos e Manuel Ri-
beiro de Almeida, todos casados.

Conselho fiscal: presidente � Armandino Cordeiro Santos Rocha;
vogais � Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Manuel Heleno Sismeiro, revi-
sor oficial de contas, e Maria Teresa Pereira Lima, solteira, maior;
suplente � A. Figueiredo Lopes e José Soutinho, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, representada por José Pinto de Almeida
Soutinho, revisor oficial de contas, todos casados.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
01105604

PORTOCORK INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1292/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708010; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
30/970701.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1996.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
05895189

PORTOCORK INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1292/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708010; inscrição n.º 12; número e data da apresentação:
6/971001.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o seguinte acto de registo:

Designação dos órgãos sociais, por um ano civil, renovável auto-
maticamente até ao máximo de três.

Data: 27 de Março de 1997.
Conselho de administração: presidente � Jorge Alberto Guedes

Peixoto; vogais � José Rodrigues Ferreira dos Santos e Manuel Ri-
beiro de Almeida.

Fiscal único: efectivo � Bernardes, Sismeiro & Associados, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José Pe-
reira Alves, revisor oficial de contas; suplente � Bernardes, Sismeiro
& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por Manuel Heleno Sismeiro, revisor oficial de contas.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, José Oliveira Santos.
05859492

ARNALDO ARTUR DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1194/770328; identificação de pessoa colectiva
n.º 500633088; inscrição n.º 4; número e data da apresentação:
4/980423.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 05885949

PREDITEX � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
E FERRAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1270/770916; identificação de pessoa colectiva
n.º 500685045; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
16/980420.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 05901995

VALDEMAR FERNANDES DA SILVA, L.DA

Sede: Ramil, Argoncilhe, Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1047/750721; identificação de pessoa colectiva
n.º 500427860.

Certifico que, em 18 de Junho de 1999, foram depositados na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme.

26 de Agosto de 1999. � A Conservadora, Maria Arminda Branco
da Silva Soares Duarte. 09674241

CORTIÇAS LAMOSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1293/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500706751; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
30/990602.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08001103

SUPERMERCADO MIRANTE DE J. CAMPOS
& MOREIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1299/771212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500708800; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
11/980721.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07830335

A. L. G. I. � INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1191/770324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500630852; inscrição n.º 14; número e data da apresentação:
156/990429.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07880235

A. L. G. I. � INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1191/770324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500630852; inscrições n.os 11 e 12; números e data das apre-
sentações: 82 e 83/970324.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1996.

Certifico ainda a cessação da existência do conselho fiscal e in-
trodução do fiscal único.

Fiscal único: efectivo � António Anjos, F. Brandão & Associa-
dos, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Fer-
nando Teixeira Brandão, casado, revisor oficial de contas; suplente �
António Anjos, F. Brandão & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por António José dos Anjos, casa-
do, revisor oficial de contas.

Data da deliberação: 31 de Março de 1997.

Conferida, está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 02507501

HABIGA � HABITAÇÃO E GESTÃO DE ALUGUERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5081/970519; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945960; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
25/980727.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07772920

SERTUTIVA � COMÉRCIO DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5080/970515; identificação de pessoa colectiva
n.º 503945986; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
87/980730.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 07610424

ABC DA CRIANÇA � SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO
DE INFÂNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6364/000329; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 18/000329.

Certifico que entre Lucilene de Oliveira Esteves Rosário, casada
com Fernando Sérgio dos Santos Rosário na comunhão de adquiri-
dos, e Gilda Maria Moura dos Santos Rangel, casada com Victor
Horácio Bessa Rangel na comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ABC da Criança � Sociedade de Edu-
cação de Infância, L.da, com sede na Rua da Carreira da Missa, 747,
da freguesia de Argoncilhe, do concelho de Santa Maria da Feira.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em creche, jardim-de-infância, pré-primária,
actividades e tempos livres.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$, correspondendo a 9975,96 euros e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 1 000 000$, pertencentes uma a
cada uma das sócias.

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 ge-
rentes, bastando uma para actos de mero expediente.

3 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças e ou-
tras obrigações.

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

a) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes 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;
c) Por falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens a quota
não for adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

Conferida, está conforme o original.

4 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08053359

CORTIÇAS LAMOSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1293/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500706751; inscrição n.º 12; números e data das apresenta-
ções: 14 a 16/981231.

Certifico que, pelas apresentações supra-referidas, foi alterado par-
cialmente o contrato social, com reforço do capital para
125 000 000$, sendo o aumento de 85 000 000$, realizado em di-
nheiro, e alteração parcial do contrato, quanto ao artigo 3.º, cuja
redacção actualizada é a seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores, é de 125 000 000$.

Divide-se em duas quotas, sendo: uma de 120 000 000$, perten-
cente ao sócio Fernando de Oliveira, e outra de 5 000 000$, per-
tencente à sócia Maria de Assunção dos Santos Pires de Oliveira.

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

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08037418

CORTIÇAS LAMOSEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1293/771121; identificação de pessoa colectiva
n.º 500706751; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
17/981230.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 08037370

A. L. G. I. � INVESTIMENTOS E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1191/770324; identificação de pessoa colectiva
n.º 500630852; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
18/980413.

Certifico que, pela apresentação supra-referida, foram deposita-
dos na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano de exercício de 1997.

Conferida, está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 05901812

PREDIAL DA ARRIFANA � INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5535/980504; identificação de pessoa colectiva
n.º 504155652; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
17/000308.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação, em
substituição do presidente do conselho de administração, Modesto
Reis Correia, casado, residente na Rue du Lievre D�Or, 4-A, Dreux,
França.

Data: 11 de Fevereiro de 2000.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09769544
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EUROLESTE � INDÚSTRIA DE ARTIGOS
DE CAMPISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4134/940621; identificação de pessoa colectiva
n.º 503270490; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
1/000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de dissolução.

Conferida, está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 06974635

ARLIFER � INDÚSTRIA DO CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3242/910307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502579170; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
16/000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de reforço do capital para 3 007 230$, tendo o aumento
sido de 7230$, realizado em dinheiro e subscrito pelos sócios José
Ribeiro Pinheiro, António Manuel Pinto de Oliveira e Artur Lima
Fernandes; designação de gerente do sócio António Manuel Pinto
de Oliveira e Silva, e alteração do pacto, quanto aos artigos 1.º, 3.º
e corpo do artigo 5.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ARLIFER � Indústria do Calçado, L.da,
com sede na Zona Industrial de Mosteirô, armazéns Nelcor, 3, da
freguesia de Mosteirô, do concelho de Santa Maria da Feira.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 15 000
euros, dividido em três quotas iguais de 5000 euros, pertencentes
uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica a cargo de todos os sócios, já no-
meados gerentes.

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

Conferida, está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09769030

ARLIFER � INDÚSTRIA DO CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3242/910307; identificação de pessoa colectiva
n.º 502579170; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 3/990113.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções do gerente Augusto Fernando Silva
Pereira, por renúncia, em 22 de Outubro de 1992.

Conferida, está conforme o original.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12517828

PINHO & SANTOS � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6384/000414; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 7/000414.

Certifico que entre Jaime de Sousa Santos, casado com Maria
Manuela dos Santos Queiroz na comunhão de adquiridos; António

de Sousa Santos, casado com Maria de Fátima Gomes Andrade na
comunhão de adquiridos, e Joaquim da Silva Pinho, casado com
Beatriz Rosa Ferreira Pinho na comunhão geral, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Pinho & Santos � Construções, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Penedo, 75, freguesia de Fornos, deste
concelho.

2.º

Constitui objecto da sociedade o exercício da actividade de cons-
trução e reparação de edifícios, compra e venda de imóveis e ope-
rações sobre imóveis.

3.º

O capital social é de 1 050 000$, integralmente realizado em
numerário, correspondendo à soma de três quotas iguais de 350 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

Precedente deliberação tomada em assembleia geral, poderão ser
exigidas aos sócios prestações suplementares de capital, até ao
montante igual ao dobro do capital social.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a todos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

§ 1.º É bastante a assinatura de qualquer um dos gerentes nos
serviços de mero expediente e actos de constituição de simples
mandato judicial.

§ 2.º É necessária a assinatura de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos, sendo uma delas obri-
gatoriamente a do gerente Joaquim da Silva Pinho, em conjunto,
com qualquer uma das outras.

§ 3.º Consideram-se englobados nos poderes de gerência a compra
e venda de veículos automóveis para a sociedade.

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 12517968

CORTICEIRA DAVID � INDÚSTRIA DE CORTIÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5377/980202; identificação de pessoa colectiva
n.º 504090208; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 3; números e data das apresentações: 4 a 6/000331.

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

a) Cessação de funções do gerente David Américo de Castro Fer-
reira, por renúncia, em 12 de Outubro de 1999;

b) Designação do gerente Julião Paulo de Castro Ferreira, em 12
de Outubro de 1999, e alteração do contrato, quanto ao corpo do
artigo 4.º, cuja redacção actualizada é a seguinte:

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a Julião Paulo de Castro Fer-
reira, já nomeado gerente.

§ 1.º (Mantém-se.)
§ 2.º (Mantém-se.)
§ 3.º (Mantém-se.)

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

Conferida, está conforme o original.

18 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09768807

PREBEBÉ � COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA BEBÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6368/000330; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 20/000330.
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Certifico que, pela apresentação supra-referida, entre Mavilda Rosa
Brandão Tinoco de Almeida e Costa, solteira, maior, e Nélson An-
tónio de Oliveira Rodrigues, solteiro, maior, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma PREBEBÉ � Comércio de Arti-
gos para Bebés, L.da, e tem a sua sede na Avenida de D. Gilberta
Paiva, 10-D, da freguesia e concelho de Santa Maria da Feira.

2.º

O seu objecto consiste no comércio de roupas e artigos para be-
bés.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 020 000$ (equivalente a 5087,74 euros), dividido em duas
quotas: uma de 918 000$ (equivalente a 4578,96 euros), pertencen-
te à sócia Mavilda Rosa Brandão Tinoco de Almeida e Costa, e outra
de 102 000$ (equivalente a 508,77 euros), pertencente ao sócio
Nélson António de Oliveira Rodrigues.

4.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, até ao triplo do capital social, quando deliberado em assem-
bleia geral.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta à sócia Mavilda Rosa Bran-
dão Tinoco de Almeida e Costa, desde já nomeada gerente.

§ único. A sociedade obriga-se com a assinatura da gerente Mavilda
Rosa Brandão Tinoco de Almeida e Costa.

6.º

A cessão de quotas entre sócios e descendentes de sócios é livre;
porém, a estranhos depende do consentimento da sociedade, tendo
esta preferência, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em
segundo lugar.

7.º

No caso de falecimento de qualquer sócio os herdeiros do falecido
deverão entre si nomear um que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver indivisa.

Conferida, está conforme o original.

6 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09768777

TRANSPORTES SÉRGIO TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5918/990407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504324837; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
2/000404.

Certifico que, pela apresentação supra-referida e em relação à
sociedade em epígrafe, foi efectuado o registo de designação de ge-
rentes dos sócios Sérgio Júlio Teixeira e Maria Alzira da Silva Nu-
nes.

Data: 6 de Março de 2000.

Conferida, está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Brandão
Rodrigues Freitas. 09768998

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DE ARGONCILHE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5632/980723; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250850.

Certifico que, em 2 de Dezembro de 1999, foram depositados na
pasta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à presta-
ção de contas do ano de exercício de 1998.

Conferida, está conforme o original.

15 de Dezembro de 1999. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09692835

BEJA

BEJA

TRANSPORTES CATAPAX, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1143/
960213; identificação de pessoa colectiva n.º 503610755; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 11/000406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato, com reforço do capital de 8 000 000$, e
alteração do contrato, quanto aos artigos 3.º, 4.º e 5.º, n.º 1, os quais
passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 000$ e corresponde à soma das seguintes quotas: uma do
valor nominal de 6 980 000$, titulada em nome do sócio Manuel
Gaspar Catarino, e uma do valor nominal de 3 020 000$, titulada
em nome da sócia Arlinda Maria Catita Catarino.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao montante
global de 40 000 000$.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Manuel Gaspar
Catarino e Arlinda Maria Catita Catarino e o não sócio João Ma-
nuel de Sousa Guerreiro Boto, casado, residente na Avenida de Fon-
tes Pereira de Melo, 47, 3.º, direito, Lisboa.

2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)

O texto completo e actualizado do contrato, ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113242

CARNOVINA, AGRUPAMENTO DE PRODUTORES
AGRO-PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1074/
941130; identificação de pessoa colectiva n.º 503338206.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, a acta e os outros documentos refe-
rentes à prestação de contas do ano de 1998, em 7 de Abril de 2000.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113269

GISTERRA � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
GEOGRÁFICA AGRO-FLORESTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1409/
000407; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/000407.

Certifico que entre Fernando Manuel Guerreiro Silveira do Rosá-
rio, casado com Célia Maria Diogo Martins do Rosário na comu-
nhão de adquiridos, residente na Rua da Misericórdia, 3, Beja, e André
Silva Bicó, solteiro, maior, residente na Rua dos Canos, 29, Serpa,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma GISTERRA � Sistemas de Informa-
ção Geográfica Agro-Florestais, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Lisboa 54-A, na freguesia de Santiago Maior, concelho de Beja.

§ único. A sede da sociedade, por simples deliberação da gerência,
poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na elaboração de projectos agrícolas,
agro-industriais e florestais, levantamentos topográficos, estudos,
contabilidades, comercialização de produtos agro-pecuários e flores-
tais, prestação de serviços, avaliações, apoio ao agricultor em geral.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros, correspondente à quantia de 1 002 410$, dividido em duas
quotas iguais de 2500 euros, pertencendo uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante global, equivalente a cinco vezes o capital social, des-
de que deliberado por unanimidade dos votos representativos de todo
o capital social.

ARTIGO 5.º

1 � A administração da sociedade fica a cargo de ambos os só-
cios, desde já nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113226

PAULO & PEDRO � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 1410/
000412; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000412.

Certifico que entre Paulo Alexandre das Dores Guerreiro Rodri-
gues Paixão e Pedro Miguel das Dores Guerreiro Rodrigues Paixão,
ambos solteiros, maiores, residentes na Rua do Escritor Julião
Quintinha, 10, 1.º, esquerdo, Beja, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma Paulo & Pedro � Hotelaria e Restau-
ração, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Pedro Soares, lote 73, na
freguesia de Santiago Maior, nesta cidade e concelho de Beja.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º É dispensada a deliberação dos sócios para a criação de su-
cursais, agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção.

3.º

O objecto social consiste nas actividades de restauração e
hotelaria.

4.º

O capital social, integralmente realizado, é do montante de 5000
euros (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais de 2500 euros cada, uma de cada sócio.

5.º

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.

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

6.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até ao quíntuplo do capital social.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, sempre que:
a) A quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou incluída em massa

falida ou insolvente;
b) A quota seja cedida sem consentimento da sociedade, fora dos

casos previstos no n.º 2 do artigo 228.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113218

EDITE, MARTINS & NAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Beja. Matrícula n.º 499/
810914; identificação de pessoa colectiva n.º 501204024; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/000412.

Certifico que, em relação b sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital com a quantia de 4 214 460$, e a alteração do
contrato, quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 30 000 euros, correspondente à soma de três quotas iguais, no
valor nominal de 10 000 euros cada, pertencendo uma a cada um
dos sócios António Rodrigues Martins, Joaquim José Teixeira Naia
e Edite Guerreiro Barão Ramos.

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

Está conforme a original.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07113234

CASTRO VERDE

MANUEL DA LUZ AMARO & FILHOS, L.DA

Sede: Monte dos Geraldos, Castro Verde

Conservatória do Registo Comercial de Castro Verde. Matrícula
n.º 44/061291; identificação de pessoa colectiva n.º 502805730;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � O Conservador, António Chagas.
09848851

BRAGANÇA

MIRANDELA

SÍLVIA & SUSANA � TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mirandela. Matrícula n.º 658;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/24022000.

Contrato de sociedade

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

1.º Fernando Augusto Alves, contribuinte fiscal n.º 186288085, e
mulher, Pureza da Natividade Paz Alves, contribuinte fiscal
n.º 203692659, naturais, ele da freguesia de Murias, concelho de
Mirandela, e ela, da freguesia de Torre de D. Chama, do mesmo con-
celho de Mirandela, residentes no lugar de Calçada, freguesia de
Oldrões, concelho de Penafiel, casados sob o regime da comunhão
geral, portadores dos bilhetes de identidade, respectivamente,
n.os 1717894 e 3486396, ambos emitidos em 31 de Dezembro de
1993, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa;
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2.ª Sílvia Alexandra Paz Alves, contribuinte fiscal n.º 215354834,
solteira, maior, natural de França, residente com os primeiros ou-
torgantes, portadora do bilhete de identidade n.º 12509652, emitido
em 28 de Abril de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto;

3.ª Susana Cristina Paz Alves, contribuinte fiscal n.º 222350490,
solteira, maior, natural de França, residente com os primeiros ou-
torgantes, portadora do bilhete de identidade n.º 12509653, emitido
em 28 de Abril de 1999, pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto.

Outorgando todos por si e, ainda, na qualidades de únicos sócios
da sociedade comercial por quotas, Alves & Paz � Confecções, L.da,
número de identificação de pessoa colectiva 503121061, com sede
no lugar de Calçada, freguesia de Oldrões, concelho de Penafiel, o
capital de 10 000 000$, matriculada na Conservatória do Registo
Comercial de Penafiel sob o n.º 899.

A invocada qualidade e os elementos relativos à sociedade cons-
tam de certidão emitida pela dita conservatória, que se encontra ar-
quivada na escritura imediatamente anterior a esta.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre o primeiro outorgante

marido, a segunda e terceira outorgantes e a sociedade que todos
representam um contrato de sociedade comercial por quotas, nos
termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sílvia Susana � Têxteis, L.da, e
tem a sua sede na Zona Industrial de Mirandela, freguesia e conce-
lho de Mirandela.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou encerrar
filiais, sucursais, agências ou outras formas de representação social,
no território nacional ou no estrangeiro, sem necessidade do con-
sentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na confecção, comércio,
importação e exportação de artigos de vestuário.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, dividido em quatro quotas: uma do valor nominal de
511 230$, pertencente à sócia Alves & Paz � Confecções, L.da;
outra do valor nominal de 90 216$, pertencente ao sócio Fernando
Augusto Alves, e duas iguais do valor nominal de 200 482$, perten-
centes uma a cada uma das sócias Sílvia Alexandra Paz Alves e Su-
sana Cristina Paz Alves.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até montante global igual ao dobro do capital social exis-
tente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representação,
competem aos gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Fernando Au-
gusto Alves, Sílvia Alexandra Paz Alves e Susana Cristina Paz Al-
ves.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contratos
é suficiente a intervenção de um gerente.

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

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;

b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-
cial;

c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

Carece do consentimento da sociedade a cessão de quotas a estra-
nhos.

ARTIGO 7.º

Os balanços serão anuais e encerrados com referência a 31 de
Dezembro, podendo a assembleia geral deliberar, por maioria sim-
ples dos votos correspondentes ao capital social, que os lucros nele
apurados, depois de retirada a percentagem fixada por lei para o
fundo de reserva legal, não sejam distribuídos, no todo ou em parte.

ARTIGO 8.º

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

Declararam finalmente os outorgantes:
Que a gerência fica desde já autorizada a proceder ao levanta-

mento da totalidade do capital social depositado, a fim de custear as
despesas de constituição e registo da sociedade, aquisição de equipa-
mento e instalação da sede social e a adquirir para esta quaisquer
bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo antes do seu registo defi-
nitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerên-
cia, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

10 de Março de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura ilegí-
vel.) 08797650

VINHAIS

TÁXIS JOSÉ MANUEL RODRIGUES & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vinhais. Matrícula n.º 234;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000427.

Certifico que entre José Manuel de Jesus Rodrigues, solteiro, mai-
or, e Olímpia de Jesus Domingues Rodrigues, casada com Doílio José
Rodrigues no regime da comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Táxis José Manuel Rodrigues & Ro-
drigues, L.da, e tem a sua sede na freguesia de Edral, concelho de
Vinhais.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em transportes de passageiros em veículos
ligeiros (táxis).

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, representado por duas quotas: uma de 801 928$, per-
tencente ao sócio José Manuel de Jesus Rodrigues, e outra de
200 482$, pertencente à sócia Olímpia de Jesus Domingues Rodri-
gues.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade fica a cargo dos sócios José Manuel de
Jesus Rodrigues e Olímpia de Jesus Domingues Rodrigues, desde já
nomeados gerentes, e, ainda, de Simão António Domingues, casado
com Albertina dos Anjos Gomes no regime da comunhão geral,
natural da indicada freguesia de Edral, onde reside, na povoação de
Frades de Lomba, sendo necessária a assinatura, em conjunto, de dois
gerentes, para obrigar a sociedade, activa e passivamente, em todos
os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

Em ampliação dos poderes normais de gerência, poderão os ge-
rentes:

a) Comprar e vender quaisquer veículos automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de arrendamento;
c) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir aos sócios, prestações suplementares
até ao dobro do seu capital social.
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ARTIGO 7.º

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamentos da
importância depositada, em nome da sociedade no BPI, S. A., agên-
cia de Vinhais, para comprar equipamentos e fazer face a outras
despesas inerentes ao seu início de actividade.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2000. � A Conservadora, Idalina Maria Vieira da
Silva Sousa Pereira. 11675110

CASTELO BRANCO

FUNDÃO

ABROTIA REST � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 879/
000410; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000410.

Certifico que entre Maria Manuela de Bessa Teixeira Araújo, ca-
sada com José Bernardino Couto Araújo na comunhão de adquiri-
dos; Paulo Luís Antão Nogueira, solteiro, maior, e Maria da Con-
ceição Gonçalves Isidoro, casada com Alexandre Fonseca Nogueira
na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ABROTIA REST � Restaura-
ção, L.da, e tem a sua sede na Quinta do Convento, Parque de Cam-
pismo do Fundão, freguesia, concelho e cidade do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de restauração.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 6000
euros (equivalente a 1 202 892$) e corresponde à soma de três quo-
tas iguais dos valores nominais de 2000 euros cada, pertencentes
uma a cada um dos sócios Paulo Luís Antão Nogueira, Maria Ma-
nuela de Bessa Teixeira Araújo e Maria da Conceição Gonçalves
Isidoro.

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 ge-
rentes todos os sócios.

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos 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
legitimários;

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

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

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

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do ca-
pital social depositado, a fim de custear as despesas de constituição,
registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação da sede
social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis necessários à
prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu registo definitivo,
assumindo a sociedade todos os actos praticados pela gerência, nes-
se período, logo que definitivamente matriculada.

Disse finalmente o outorgante que as estipulações constantes deste
contrato, resultantes de normas contidas em preceitos legais vigen-
tes, são essenciais ao melhor esclarecimento da vontade negocial
deles sócios.

Conferida, está conforme.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gonçalves
Gomes Elvas. 11794836

ÉVORA

BORBA

ROSABORBA, DEPÓSITO DE MÁRMORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Borba. Matrícula n.º 172/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503394688; data da
entrega: 18042000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva, os documentos de prestação de contas do
exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Carona Conceição
Baltazar. 12336017

MONTEMOR-O-NOVO

A. COELHO � MATERIAL ELÉCTRICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 832/20000411; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 2/20000411.
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Certifico que, por escritura lavrada a fl. 92 do livro n.º 44-E, datada
de 23 de Março de 2000, foi constituída a sociedade supra-identificada
a qual se rege pelo seguinte teor:

Estatutos

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de A. Coelho � Material Eléc-
trico, S. A., podendo participar em outras sociedades.

ARTIGO 2.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado.

ARTIGO 3.º

A sede é em Montemor-o-Novo, Horta do Goivo, armazém 9,
freguesia de Nossa Senhora do Bispo.

ARTIGO 4.º

A sociedade tem por objecto o comércio de material eléctrico.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações, meios de financiamento

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado a dinheiro, é
no montante de 60 000 euros, sendo representado em 6000 acções
com o valor nominal de 10 euros cada uma.

ARTIGO 6.º

O aumento de capital social depende da deliberação da assembleia
geral, à qual compete definir as condições da sua subscrição e reali-
zação.

ARTIGO 7.º

1 � As acções são nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100, 1000 e 5000 acções.

ARTIGO 8.º

1 � As acções nominativas só podem ser transmitidas uma vez
obtido o consentimento da sociedade.

2 � Só é lícito a constituição de usufruto ou penhor das acções,
quando a favor de quem já for accionista da assembleia geral.

ARTIGO 9.º

1 � O accionista que pretenda transmitir acções, deverá comuni-
car o facto à sociedade e a quem mais for accionista, por carta re-
gistada com aviso de recepção.

2 � O consentimento da sociedade só pode ser dado quando a
transmissão se efectue a quem já for accionista ou, quando a socie-
dade, por maioria de dois terços dos votos representativos do capi-
tal social delibere a autorização.

3 � A sociedade deve pronunciar-se sobre o pedido de consenti-
mento no prazo de 60 dias contados da data da recepção do mesmo.

4 � É livre a transmissão de acções se a sociedade não se pro-
nunciar dentro do prazo referido no número anterior.

5 � Se a sociedade recusar o consentimento, a mesma pode fazer
adquirir as acções por outra pessoa, nos termos da alínea c) do n.º 3
do artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 10.º

1 � A sociedade pode amortizar acções nominativas:
a) Em caso de falecimento do accionista;
b) Em caso de falência ou insolvência do accionista ou instaura-

ção de processo de recuperação;
c) Em caso de penhora, retenção ou apreensão judicial ou por

qualquer outro motivo que implique a venda.
2 � A faculdade de amortização só poderá ser exercida nos 180

dias subsequentes ao conhecimento do acto que a determinar.

3 � O preço da amortização será o que corresponde à acção no
balanço aprovado, uma vez auditado por entidade designada pela
sociedade entre os auditores de reconhecida idoneidade e competên-
cia.

4 � O preço fixado pela entidade auditora deverá ser pago no
prazo máximo de 180 dias.

5 � A amortização considera-se efectuada com o pagamento ou
consignação em depósito da primeira prestação do preço

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade, mediante decisão do administrador único, pode
adquirir acções e obrigações próprias e fazer com elas as operações
que tiver por convenientes nos termos legais.

2 � No caso da venda de acções próprias, os accionistas têm di-
reito de preferência na sua aquisição.

ARTIGO 12.º

A sociedade pode, uma vez obtidas as autorizações legais, realizar
operações passivas de qualquer natureza, designadamente:

a) Emitir obrigações;
b) Obter crédito a médio e longo prazo;
c) Obter financiamento a médio e longo prazo.

CAPÍTULO III

Corpos sociais

ARTIGO 13.º

Os corpos sociais são a assembleia geral, o administrador único e
o fiscal único.

ARTIGO 14.º

Os membros dos órgãos sociais são designados pela assembleia
geral, ou pela forma como esta delibere, e poderão ser reeleitos por
uma ou mais vezes, por períodos de três anos.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia, quando regularmente constituída, representa a uni-
versalidade dos accionistas, sendo as suas deliberações vinculativas
para todos.

ARTIGO 16.º

Os trabalhos da assembleia geral serão dirigidos por uma mesa
composta por um presidente e dois secretários.

ARTIGO 17.º

1 � Todos os accionistas podem assistir às assembleias gerais.
2 � Só os accionistas com acções averbadas em seu nome podem

participar nos trabalhos da assembleia geral.
3 � A cada acção corresponde um voto, sendo este autorizado

exclusivamente aos accionistas que satisfaçam os requisitos enunciados
no número anterior.

4 � Os accionistas podem fazer-se representar por outros accio-
nistas e as pessoas colectivas pelos seus legítimos representantes,
podendo os títulos de mandato ser expressos em simples carta diri-
gida ao presidente da mesa da assembleia geral, entrada nos escritó-
rios da sociedade até 48 horas antes do dia previsto para a reunião
da assembleia.

ARTIGO 18.º

1 � Compete à assembleia geral o exercício de todas as atribui-
ções legais e, ainda, a da eleição dos corpos sociais, a aprovação e
modificação do relatório do conselho de administração, balanço e
contas e destino dos resultados.

2 � Compete ainda à assembleia geral fixar a remuneração dos
corpos sociais ou, se o preferir, eleger comissão para a fixação das
remunerações, sendo lícito, em qualquer caso, que a remuneração seja
fixada em percentagem de lucros.

ARTIGO 19.º

A assembleia geral reúne na sede social ou no local que for desig-
nado pelo presidente da mesa.
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SECÇÃO II

Administração

ARTIGO 20.º

A administração representa a sociedade, pertencendo-lhe a gerên-
cia dos negócios sociais.

ARTIGO 21.º

A administração pertence a um administrador único, accionista
ou não, eleito pela assembleia geral, podendo esta designar um ou
mais substitutos.

ARTIGO 22.º

A administração poderá nomear mandatários da sociedade.

ARTIGO 23.º

A sociedade obriga-se validamente pela assinatura de um adminis-
trador e, bem assim, pela de procurador ou procuradores, mas nestes
últimos casos, em conformidade com os poderes outorgados.

SECÇÃO III

Fiscalização

ARTIGO 24.º

A fiscalização dos negócios sociais compete ao fiscal único, que
na falta ou impedimento, será substituído pelo suplente.

CAPÍTULO IV

Ano social e resultados

ARTIGO 25.º

O ano social é o civil.
ARTIGO 26.º

1 � Os resultados constantes do balanço anual terão a aplicação
que a assembleia geral delibere, deduzidas as reservas legais.

2 � A assembleia geral poderá constituir os fundos que tiver por
convenientes e a sociedade pode fazer adiantamentos por conta de
lucros.

CAPÍTULO V

Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

A sociedade dissolver-se-á nos casos previstos na lei e quando for
deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 28.º

A assembleia geral que delibere a dissolução da sociedade, deter-
minará o prazo para a sua liquidação e nomeará os respectivos liqui-
datários.

Foi conferido e está conforme.

11 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 10997199

RESTAURTE � SOCIEDADE RESTAURO IMÓVEIS, L.DA

Sede: Quinta de D. Francisco (Torre), freguesia de Nossa
Senhora da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 712/961007; identificação de pessoa colectiva
n.º 503746894; data da apresentação: 12042000.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi depositado
na pasta respectiva, o depósito de prestação de contas, referente ao
ano de 1999.

Foi conferido e está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 10997202

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA QUINTA DE SANCHA
CABEÇA, L.DA

Sede: Quinta de Sancha Cabeça, freguesia de Nossa Senhora
da Vila, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 765/980115; identificação de pessoa colectiva
n.º 504053329; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 2; números e data das apresentações: 1 e 2/20000413.

Certifico que cessou funções de gerente na sociedade supra-
-identificada, Teresa do Rosário Pinheiro Saramago de Carvalho
Marques dos Santos, por renúncia.

Data da deliberação: 1 de Dezembro de 1999.
Certifico ainda que foi nomeado gerente para a sociedade supra-

-identificada, António Joaquim Saramago de Carvalho Marques dos
Santos.

Data da deliberação: 1 de Dezembro de 1999.

Foi conferido e está conforme.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria José dos Reis
Paixão Mantas. 10997210

CARREGAIS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 831/20000406; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 11/20000406.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 148 do livro n.º 99-D do
22.º Cartório Notarial de Lisboa, foi constituída a sociedade supra-
-identificada, a qual se rege pelo seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Tipo e denominação social

A sociedade é constituída sob a forma de sociedade anónima e
adopta a denominação social de CARREGAIS, SGPS, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede e formas locais de representação

1 � A sociedade tem sede na Rua do Capitão Pires da Cruz, 2,
freguesia Nossa Senhora da Vila, concelho de Montemor-o-Novo.

2 � Por deliberação do conselho de administração, a sede social
pode ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

3 � O conselho de administração poderá, ainda, criar, transferir
ou encerrar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação da sociedade, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais
noutras sociedades como forma indirecta de exercício de actividades
económicas.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

Capital social e sua representação

1 � O capital social é de 500 000 000$ e está integralmente subs-
crito e realizado.
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2 � O capital está dividido em 500 000 acções com o valor no-
minal de 1000$ cada uma, podendo ser representado por títulos de
1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000 e 10 000 acções.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções serão tituladas ou meramente escriturais, em qual-
quer dos casos, poderão ser nominativas ou ao portador, nos termos
das disposições legais aplicáveis.

2 � As acções tituladas são livremente convertíveis em acções
escriturais; as acções nominativas e as acções ao portador são livre-
mente convertíveis entre si.

3 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores, podendo, contudo, as assinaturas ser apostas por
meio de chancela por eles autorizada.

4 � A sociedade pode também emitir acções preferenciais sem
voto ou remíveis, bem como converter acções ordinárias em acções
preferenciais sem voto, nos termos e dentro dos limites da lei.

ARTIGO 7.º

Amortização de acções

A sociedade poderá amortizar acções nos casos de interdição, fa-
lência e insolvência do respectivo titular e de arresto, arrolamento
ou penhora de acções, reembolsando os títulos pelo valor nominal
em três prestações semestrais e iguais.

ARTIGO 8.º

Prestações acessórias

1 � A assembleia geral poderá deliberar a realização pelos accio-
nistas de prestações acessórias de natureza pecuniária até ao mon-
tante máximo de três vezes o capital social.

2 � As prestações acessórias mencionadas no número anterior
serão prestadas, gratuita ou onerosamente, cabendo à assembleia geral
fixar o prazo em que as mesmas serão restituídas, não devendo tal
prazo exceder 20 anos.

ARTIGO 9.º

Obrigações

1 � A sociedade pode emitir obrigações em todas as modalidades
permitidas por lei, ou quaisquer títulos negociáveis, podendo ainda
financiar-se através de quaisquer outros meios legalmente permiti-
dos.

2 � Os títulos representativos das obrigações serão assinados por
dois administradores, podendo tal assinatura ser aposta por chan-
cela ou pelos meios mecânicos autorizados pelo conselho de admi-
nistração.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 10.º

Constituição da assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito de voto.

2 � Os accionistas sem direito de voto e os membros do conse-
lho de administração, do órgão de fiscalização e da mesa da assem-
bleia geral, embora não possam votar, poderão discutir, fazer pro-
postas e intervir em todos os demais trabalhos da assembleia geral.

ARTIGO 11.º

Direito de voto

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionista que, até dois
dias antes do designado para a reunião da assembleia geral, tenham,
pelo menos, 500 acções averbadas em seu nome no competente li-
vro de registo da sociedade ou depositadas em instituição de crédito
ou na própria sociedade.

2 � Os accionistas que não possuírem o número de acções refe-
rido no n.º 1, poderão agrupar-se de forma a completá-lo, devendo,

nesse caso, fazer-se representar por um só deles, cujo nome será
indicado ao presidente da mesa da assembleia geral, por meio de carta.

3 � Por cada 500 acções dos accionistas com direito de voto
contar-se-á um voto.

ARTIGO 12.º

Representação

O accionista com direito de voto poderá fazer-se representar nas
assembleias gerais pelo cônjuge, por ascendente ou descendente, por
accionista com direito de voto ou por administrador da sociedade,
mediante simples carta dirigida e entregue ao presidente da mesa.

ARTIGO 13.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e um secretário, eleitos por um período de três anos e reelegíveis
por uma ou mais vezes.

2 � Compete ao presidente convocar a assembleia e dirigir os
respectivos trabalhos.

ARTIGO 14.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral poderá deliberar validamente, em primeira
convocação, logo que estejam presentes ou representados accionis-
tas titulares de, pelo menos, metade do capital social e, em segunda
convocação, qualquer que seja o seu número.

2 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria absoluta dos votos emitidos, salvo quando a lei ou os presentes
estatutos exigirem maioria qualificada.

3 � De cada reunião da assembleia geral, será lavrada uma acta,
que será assinada pelo presidente e pelo secretário.

ARTIGO 15.º

Periodicidade

A assembleia geral reunirá, pelo menos, uma vez em cada ano,
nos primeiros três meses depois de findo o exercício.

ARTIGO 16.º

Derrogação de preceitos dispositivos

Por meio de deliberação dos sócios podem ser derrogados os pre-
ceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Composição e eleição

1 � A administração da sociedade será exercida por um conselho
composto por três, cinco ou sete membros, conforme deliberação
em cada momento da assembleia geral, eleitos por estranhos de entre
accionistas ou outras pessoas, para mandatos de três anos, sendo
reelegíveis por uma ou mais vezes.

2 � A assembleia geral que eleger os administradores designará o
presidente do respectivo conselho.

ARTIGO 18.º

Prestação de caução

1 � Os administradores devem prestar caução, excepto se tal for
dispensado em assembleia geral.

2 � A caução será prestada na forma, termos e montante que
vierem a ser determinados pela assembleia que eleja o conselho.

ARTIGO 19.º

Competência

Compete, em geral, ao conselho de administração exercer os mais
amplos poderes de gestão, praticando todos os actos tendentes à
realização do objecto social e, em especial:

a) Orientar e gerir a sociedade, praticando todos os actos e ope-
rações compreendidas no âmbito do seu objecto social;

b) Celebrar todo o tipo de contratos;
c) Contrair empréstimos e outros tipos de financiamento, reali-

zar outras operações de crédito que não sejam vedadas pela lei e
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abrir contas, dispor de saldos em qualquer banco, assim como sacar,
aceitar, endossar, negociar e descontar ou protestar letras de câm-
bio, livranças e cheques;

d) Contratar os trabalhadores da sociedade, estabelecendo as res-
pectivas condições contratuais e exercer o correspondente poder
directivo e disciplinar;

e) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categorias de actos;

f) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as
deliberações da assembleia geral, além de outorgar em nome da so-
ciedade todas as escrituras e documentos públicos ou privados;

g) Determinar e conformar a prestação pela sociedade de serviços
técnicos de administração e gestão a todas ou algumas das socieda-
des em que ela detenha participações ou com as quais haja celebrado
contratos de subordinação;

h) Adquirir participações sociais noutras sociedades;
i) Adquirir, onerar e alienar quaisquer bens e direitos, móveis e

imóveis.
ARTIGO 20.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração deve reunir ordinariamente, pelo
menos, uma vez em cada três meses, podendo, no entanto, fixar
outra periodicidade para as suas reuniões ordinárias, e reunirá ex-
traordinariamente sempre que for convocado pelo presidente ou por
dois administradores.

2 � São permitidos os votos por correspondência e a representa-
ção de administradores por outros administradores, devendo esta ser
conferida por meio de carta dirigida ao presidente do conselho.

3 � O conselho de administração não pode reunir sem que esteja
presente ou representada a maioria dos seus membros em exercício,
salvo se, com os votos por correspondência.

4 � As deliberações do conselho de administração constarão sem-
pre de acta e serão tomada por maioria, tendo o presidente, ou quem
legalmente o substitua, voto de qualidade, em caso de empate.

ARTIGO 21.º

Vinculação

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de qualquer dos administradores;
b) Pelas assinaturas de um ou mais procuradores nos limites dos

respectivos poderes.
2 � O conselho de administração pode deliberar, nos termos le-

gais, que certos documentos da sociedade sejam assinados por pro-
cessos mecânicos ou chancela.

SECÇÃO III

Fiscalização da sociedade

ARTIGO 22.º

Fiscalização dos negócios sociais

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único ou a
um conselho fiscal, constituído por três membros efectivos e um
suplente eleitos trienalmente em assembleia geral e reelegíveis uma
ou mais vezes.

2 � O fiscal único e os membros do conselho fiscal podem ser ou
não accionistas, mas tanto o fiscal único e o respectivo suplente
como um dos membros do conselho fiscal e o suplente deverão ter
a qualidade de revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores
oficiais de contas, nos termos da legislação em vigor.

3 � O fiscal único e o respectivo suplente, bem como os mem-
bros efectivos e o suplente do conselho fiscal, manter-se-ão em
funções até à sua efectiva substituição.

ARTIGO 23.º

Reuniões

1 � Competindo a fiscalização da sociedade a um conselho fis-
cal, este reunirá as vezes que se tornarem necessárias para dar cum-
primento às atribuições que a lei confere, devendo, no entanto, reu-
nir, pelo menos, uma vez por trimestre.

2 � As reuniões do conselho fiscal terão lugar a convocação do
seu presidente ou de um membro efectivo em caso de impedimento
daquele.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais transitórias

ARTIGO 24.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

1 � As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral, do
conselho de administração e do conselho fiscal, sem prejuízo do legal-
mente disposto quanto aos revisores oficiais de contas, são fixadas pela
assembleia geral que poderá deliberar que algum ou alguns não sejam
remunerados ou o sejam por meio de senhas de presença, podendo ain-
da, para o e feito, mandatar uma comissão de remunerações que eleja,
composta por três membros que não têm de ser accionistas.

2 � A remuneração pode consistir parcialmente numa percenta-
gem dos lucros do exercício, a qual, na sua globalidade não deverá
exceder 10 %.

3 � Compete ao conselho de administração celebrar os contra-
tos com revisores oficiais de contas que, nessa qualidade, integrem
os órgãos sociais.

ARTIGO 25.º

Aplicação dos resultados apurados

1 � Os resultados líquidos de cada exercício, devidamente apro-
vados, terão a aplicação que a assembleia geral determinar.

2 � A distribuição de dividendos, bem como o respectivo mon-
tante, aos sócios tem de ser deliberada por maioria dos votos cor-
respondentes ao capital.

3 � É permitido, nos termos do artigo 297.º do Código das Socie-
dades Comerciais, a distribuição aos accionistas de adiantamentos
sobre lucros no decurso de cada exercício.

ARTIGO 26.º

Foro competente

Fica estipulado o foro da comarca da sede social, com expressa
renúncia a qualquer outro, para todos os litígios emergentes entre os
accionistas, seus herdeiros ou representantes e a sociedade.

ARTIGO 27.º

Dissolução da sociedade

A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais, ou mediante
deliberação tomada em assembleia geral, por maioria representativa
de, pelo menos, dois terços do capital social realizado.

Certifico ainda que foi nomeado para o conselho de administração:
presidente � António Correia de Sampaio Castelo Branco, casado;
vogais � António Miguel Nunes Mexia Castelo Branco, solteiro, mai-
or, e Luís Bernardo Nunes Mexia Castelo Branco, casado.

Nomeação do fiscal único � João Carlos de Almeida Fernandes,
em representação de João Fernandes & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas; suplente � Paulo Guilherme Quartin
Figueiredo da Silva, em representação de Figueiredo & Neves, So-
ciedade de Revisores Oficiais de Contas.

Período: triénio de 2000-2002.

Foi conferido e está conforme.

6 de Abril de 2000. � A Conservadora, Clara Maria, Cardoso Moço.
10997172

MONTESTOR, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE ESTORES, L.DA

Sede: Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 370/870416; averbamentos n.os 1 e 2 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 4; números e data das apresentações: 1, 2 e 3/
20000404.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 23 do livro n.º 40-E, datada
de 14 de Janeiro de 2000, do Cartório Notarial de Mon-
temor-o-Novo, foram alterados os artigos 3.º 4.º e eliminado o 7.º
da sociedade supra-identificadaca, os quais passaram a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores sociais, é de 1 060 000$ e corresponde à soma de cinco
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quotas: duas no valor nominal de 350 000$, pertencendo uma a cada
um dos sócios Joaquim Mateus Carapinha Nunes e Luísa da Concei-
ção Simões Seara Carapinha, e as restantes três no igual valor no-
minal de 120 000$, pertencendo uma a cada um dos sócios Pedro
Miguel Seara Nunes, Lídia Seara Nunes e Rui Seara Nunes.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração da sociedade, bem como a sua repre-
sentação, ficam a cargo de um ou mais gerentes nomeados em as-
sembleia geral, os quais serão remunerados ou não, conforme for
deliberado, também em assembleia geral.

§ 1.º Para vincular a sociedade é necessária e suficiente a assina-
tura de um só gerente.

§ 2.º (Sem alteração.)
ARTIGO 7.º

(Eliminado.)

Certifico ainda que foi nomeado gerente Luísa da Conceição Si-
mões Seara Carapinha Nunes, e cessaram as funções de gerentes, por
renúncia, Teotónio Joaquim Faria e Armindo da Costa Rodrigues.

O texto actualizado do contrato já se encontra depositado na pasta
respectiva

Foi conferido e está conforme.

4 de Abril de 2000. � A Conservadora, Clara Maria Cardoso Moço.
10997180

COOPERATIVA POPULAR DE CONSUMO DO CONCELHO
DE MONTEMOR-O-NOVO

Sede: Travessa das Pedrosas, vila e concelho de
Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 14/831212; identificação de pessoa colectiva
n.º 500671761; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
2/20000320.

Certifico que foi feita a eleição da direcção da Cooperativa supra-
-identificada, para o triénio de 2000-2002, que são os seguintes:
presidente � Viriato António Cabido dos Santos, casado; secretá-
rio � Ricardo Joaquim Palmito da Silva; tesoureiro � António Fi-
lipe Gião, casado; vogais � João José da Visitação, casado, e Jacinto
Joaquim Vidigal, casado; suplentes � Joaquim Custódio, casado,
António Manuel Catatão, casado, e José Virgílio do Cabido, casado.

Foi conferido e está conforme.

20 de Março de 2000. � A Conservadora, Clara Maria Cardoso
Moço. 10997148

AEROMONTE � ACTIVIDADES AERONÁUTICAS
DO ALENTEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 830/20000320; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000320.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 66 v.º do livro n.º 436-G,
datada de 8 de Novembro de 1999, no 1.º Cartório Notarial de Lis-
boa, foi constituída a sociedade supra-identificada, a qual se rege pelo
seguinte teor:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AEROMONTE � Actividades
Aeronáuticas do Alentejo, L.da, e tem a sua sede no Monte Moinho
do Meio, freguesia de Nossa Senhora da Vila, concelho de
Montemor-o-Novo.

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, delegações ou
outras formas locais de representação social, no território nacional
ou no estrangeiro.

4 � A gerência 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 o ensino de pilotagem de aviação
ultra-ligeira, representação comercial de material aeronáutico, pres-
tação de serviços aeronáuticos e a aeronaves.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 7600
euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nomi-
nal de 1900 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios José
Augusto Santos Brás, Mariana de Lurdes Pereira Brás, José Maria
Miranda da Rocha Reis e Maria da Conceição Botelho Peixoto Reis.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas prestações suplementares mediante deli-
beração tomada por unanimidade pelos sócios, até ao montante de
250 000 euros.

2 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, nas
condições estabelecidas em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

Não é permitida a cessão, total ou parcial, de quotas a não sócios,
salvo consentimento prévio da sociedade dado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da sociedade pertencem aos
gerentes eleitos pelos sócios.

2 � A gerência não será remunerada, se tal for deliberado em as-
sembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerentes todos os sócios José Au-
gusto Santos Brás, Mariana de Lurdes Pereira Brás, José Maria Mi-
randa da Rocha Reis e Maria da Conceição Botelho Peixoto Reis.

4 � A sociedade obriga-se:
a) Com a intervenção conjunta dos gerentes José Maria Miranda

da Rocha Reis e José Augusto Santos Brás;
b) Com a intervenção conjunta dos gerentes José Maria Miranda

da Rocha Reis e Mariana de Lourdes Pereira Brás;
c) Com a intervenção conjunta dos gerentes José Augusto Santos

Brás e Maria da Conceição Botelho Peixoto Reis.
5 � Além dos próprios de administração, à gerência ficam ainda

conferidos os seguintes poderes:
a) Alienar, por venda, troca, cessão ou outro título oneroso, quais-

quer bens móveis, incluindo veículos automóveis;
b) Adquirir, por qualquer título, para a sociedade bens móveis,

incluindo veículos automóveis e tomar e dar de arrendamento quais-
quer locais, nos termos e condições que entender;

c) Alienar, onerar e locar estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 7.º

Além do fundo de reserva legal, a assembleia geral poderá criar os
fundos que entender convenientes ao desenvolvimento dos negócios
sociais.

ARTIGO 8.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto no

artigo 5.º;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente.
2 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal em

contrário, será igual ao valor resultante do último balanço social
aprovado e deverá ser paga em quatro prestações trimestrais, iguais
e sucessivas, sem juro, vencendo-se a primeira na data da delibera-
ção.

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.

Foi conferido e está conforme.

20 de Março de 2000. � A Conservadora, Clara Maria Cardoso
Moço. 10997130
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GINASIOMOR � GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO, L.DA

Sede: Rua de Aviz, freguesia de Nossa Senhora da Vila,
concelho de Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 555/930427; identificação de pessoa colectiva
n.º 502992425; inscrição n.º 2; número e data da apresentação:
8/20000317.

Certifico que, por escritura lavrada a fl. 58 do livro n.º 41-E, da-
tada de 7 de Fevereiro de 2000, do Cartório Notarial de Montemor-
-o-Novo, foi feita a dissolução e o encerramento da liquidação da
sociedade supra-identificada.

Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Foi conferido e está conforme.

17 de Março de 2000. � A Conservadora, Clara Maria Cardoso
Moço. 10997121

ECOGROP � SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA, L.DA

Sede: Barrocal das Freiras, freguesia de Nossa Senhora
do Bispo, Montemor-o-Novo

Conservatória do Registo Comercial de Montemor-o-Novo. Matrí-
cula n.º 434 a fl. 30, C-2; identificação de pessoa colectiva
n.º 501583572; inscrição n.º 1407 a fl. 191 v.º, E-3; número e
data da apresentação: 3/20000320.

Certifico que foi feito o encerramento da liquidação da sociedade
supra-identificada.

Data da aprovação das contas: 10 de Março de 2000.

Foi conferido e está conforme.

20 de Março de 2000. � A Conservadora, Clara Maria Cardoso
Moço. 10997156

FARO

ALBUFEIRA

CHORO COMERCIAL � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1851/
980424; identificação de pessoa colectiva n.º 504125001; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 18/20000328.

Certifico que, por escritura lavrada em 6 de Janeiro de 2000,
exarada a fl. 119 do livro n.º 8-A do Centro de Formalidades das
Empresas de Loulé, foi alterado o artigo 4.º da sociedade em epí-
grafe, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 8000
euros, dividido em duas quotas: uma no valor de 6400 euros, perten-
cente ao sócio Carlos Manuel da Conceição Oliveira, e outra no valor
de 1600 euros, pertencente à sócia Saija Maarit Kumpula.

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

6 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes da Silva
Santos. 10002189

FARO

S. O. S. MÃO � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MÉDICOS, L.DA

Sede: Praceta de Maria Campina Nónio Um, 5, 2.º, direito, Sé,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3978/
990607; identificação de pessoa colectiva n.º 504407775.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 06866476

ARESTA VIVA � ATELIER DE AZULAJARIA, L.DA

Sede: Rua de Antero de Quental, 22, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2983/
930426; identificação de pessoa colectiva n.º 502979216.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11693541

FARORTOPÉDICA � CENTRO TRAUMATOLÓGICO
DO ALGARVE, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, 5, rés-do-chão, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3089/
940307; identificação de pessoa colectiva n.º 503145459.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691573

CLÍNICA PEDIÁTRICA DR. SANTOS CARDOSO, L.DA

Sede: Urbanização dos Braciais, lote 46,2, 1.º, esquerdo,
São Paulo, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3631/
970519; identificação de pessoa colectiva n.º 503880167.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691557

J. PALMA � SISTEMAS DE MARCAÇÃO
E EMBALAGEM, L.DA

Sede: Rua do Dr. Emiliano da Costa, 56, Faro.

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2770/
920122; identificação de pessoa colectiva n.º 502726539.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691514

MORATAL � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Sede: Rua de José de Matos, 17.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2084/
880517; identificação de pessoa colectiva n.º 501982736.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691492
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ISANDRADE � CLÍNICA MÉDICA, L.DA

Sede: Urbanização Quinta de Santo António do Alto, B-23,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3997/
990708; identificação de pessoa colectiva n.º 504407805.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 06866301

CARVALHO SILVA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Sede: Urbanização Infante D. Henrique, edifício Infante,
lote 12, 4.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4023/
990924.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691530

MINERVINO � REPARAÇÕES E PEÇAS AUTO, L.DA

Sede: Rua de Cunha Matos, 25, São Pedro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3989/
990623; identificação de pessoa colectiva n.º 504495569.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 06866468

R2S � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos, 17, 7.º, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3524/
961018; identificação de pessoa colectiva n.º 503748099.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11691565

SOUSA & GAMA � DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Sede: Rua da Alameda, 19, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2966/
930315; identificação de pessoa colectiva n.º 502944633.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11409070

TECNILAZER, CONSTRUÇÕES E PROJECTOS, L.DA

Sede: Rua de Francisco Horta, 9, 6.º, B, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2163/
881025; identificação de pessoa colectiva n.º 502052953.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11409088

CRUZ & AMADO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José Filipe Alvarez, rés-do-chão, direito,
Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2260/
890412; identificação de pessoa colectiva n.º 502141808.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11409096

D. T. L. � DIVERSÕES TÉCNICAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. Coelho de Carvalho, 1-C, cave C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2878/
920701; identificação de pessoa colectiva n.º 502795913.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11409100

TOYSUL � REPARAÇÕES AUTO, L.DA

Sede: Rua do Alportel, 215, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1123/
790615; identificação de pessoa colectiva n.º 500874190.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva, os documentos respeitantes à presta-
ção de contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena de
Sousa Fragoso Nascimento. 11409118

OLHÃO

MORANDIL � PRODUÇÃO, TRANSFORMAÇÃO
E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS

E AGRO-ALIMENTARES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1792/
991019; identificação de pessoa colectiva n.º 504623508; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 1/000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, e, em consequência, modificado o
artigo 2.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, tratamento, recolha,
acondicionamento, embalagem, transformação, distribuição e comer-
cialização de produtos agrícolas e agro-alimentares provenientes da
sua própria exploração agrícola.

O texto actual do contrato, ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001077
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MND � INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1831/
000330; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000330.

Certifico que, por Mónica Isabel Carrilho do Nascimento Dioní-
sio, casada com José Marco Guerreiro Dionísio na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma MND � Informática, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Almirante Reis, 166-A,
rés-do-chão, direito, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, importação, exporta-
ção e representação de produtos e equipamentos de informática e
de escritório. Assistência técnica e manutenção de equipamentos de
informática e de escritório. Prestação de serviços de informática.

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 à sócia única.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem à só-
cia 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
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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coindica, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

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
definitivamente matriculada.

Conforme o original.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001018

TERRAÇOSUL, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1833/
000411; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000411.

Certifico que entre Manuel Gregório da Graça Anjinho, casado com
Maria Alice Cavaco Anjinho na comunhão geral; Luís Mateus Ven-
tura Viegas, casado com Ana Margarida Paixão Lima Jesus Viegas
na comunhão de adquiridos, e Artur Manuel Ventura Viegas, casado
com Maria do Rosário Viegas das Neves na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Dâmaso da Encarna-
ção, lote 6-A, freguesia de Quelfes, cidade e concelho de Olhão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil e obras públi-
cas. Compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos para esse
fim. Gestão e administração de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmente rea-
lizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas: uma no
valor nominal de 2 500 000$, pertencente ao sócio Manuel Gregó-
rio da Graça Anjinho, e duas no valor nominal de 1 250 000$ cada,
uma pertencente ao sócio Luís Mateus Ventura Viegas e outra per-
tencente ao sócio Artur Manuel Ventura Viegas.

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
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes. Porém, para
os actos de mero expediente, basta a assinatura de um só gerente.

3 � 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

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 de-
finitivamente matriculada.

Conforme o original.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001310

S. I. P. Q. A. � SOCIEDADE IMPORTADORA
DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA A AGRICULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1832/
000405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 11/
000405.

Certifico que entre Rui Miguel de Oliveira Louro, solteiro, maior,
e Salvador Martin Padilla, casado com Maria Dolores Perez Castro
na separação de bens, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. I. P. Q. A. � Sociedade Im-
portadora de Produtos Químicos para a Agricultura, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Quinta das Âncoras, Rua das
Cegonhas, lote A-22, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e se-
rem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.
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ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio por grosso e a reta-
lho de produtos e equipamentos para a agricultura. Importação e
exportação de produtos químicos e equipamentos agrícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 15 000 euros (equivalente a 3 007 230$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 5000 euros, perten-
cente ao sócio Rui Miguel de Oliveira Louro, e outra no valor no-
minal de 10 000 euros, pertencente ao sócio Salvador Martin Padilla.

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
contratos é necessária a intervenção de dois gerentes.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes os dois 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

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
definitivamente matriculada.

Conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001085

MARIANO & VIEGAS, HERDEIROS DE GERALDO
MARIANO VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1834/
000414; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
000414.

Certifico que entre Vladimiro Mariano Viegas, solteiro, maior;
Manuel Cândido Viegas, casado com Maria Emília Franco na comu-
nhão de adquiridos, e Rosa Maria Viegas Fernandes, casada com Carlos
Alberto da Cruz Fernandes na comunhão de adquiridos, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mariano & Viegas, Herdeiros de Ge-
raldo Mariano Viegas, L.da, e tem a sua sede na Rua de Manuel
Martins Garrocho, sem número, na cidade, freguesia e concelho de
Olhão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a importação, exportação, comercia-
lização, distribuição e representação de grande variedade de merca-
dorias, nomeadamente alimentares, bebidas, bricolage e produtos de
decoração. Exploração de talhos, peixaria, frutaria, padaria, snack-bar
e similares.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 24 945 euros (equivalente a 5 001 023$),
correspondentes à soma de três quotas iguais no valor de 8315 euros
cada, pertencente cada uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A cessão e divisão de quotas fica dependente do consentimento
da sociedade e só poderão ser feitas a estranhos se, nem esta, em
primeiro lugar, nem os sócios, em segundo lugar, quiserem usar do
direito de opção que lhes assiste.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá decidir amortizar as quotas, nos seguintes ca-
sos:

1) Por acordo com o respectivo titular;
2) Por morte, interdição, insolvência ou falência de algum sócio;
3) No caso da quota ser penhorada, arrestada ou por qualquer outra

forma sujeita a procedimento judicial.
§ único. No caso dos n.os 1 e 2, o valor da quota, para efeitos de

amortização será o que resultar de um balanço extraordinário efec-
tuado para o efeito.

ARTIGO 6.º

Por simples deliberação da gerência, poderá a sede da sociedade
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida conjuntamente pelos
três sócios, desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
sejam de que natureza forem, com a assinatura conjunta dos três
gerentes.

ARTIGO 8.º

A gerência fica desde já autorizada a tomar de arrendamento quais-
quer prédios, comprar, vender e hipotecar imóveis e viaturas, bem
como equipamentos e maquinaria necessária à sua exploração.

ARTIGO 9.º

1 � Os sócios poderão fazer os suprimentos de que a sociedade
carecer, nos termos a acordar em assembleia geral.

2 � Por acordo unânime dos sócios, em assembleia geral, pode-
rão ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao mon-
tante do capital social.

ARTIGO 10.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões da as-
sembleia geral serão convocadas por carta registada, dirigida aos
sócios, com 15 dias de antecedência, pelo menos.

Disposição transitória

Os gerentes ficam autorizados a levantar o capital social deposi-
tado na Caixa Geral de Depósitos, após a escritura, a fim de fazer
face a despesas inerentes ao registo, publicações e início de activi-
dade.

Conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001093

3 A REDE � PROCESSAMENTO DE DADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1811/
960506; identificação de pessoa colectiva n.º 503633046; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 10/000131.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato, e, em consequência, modificados os
artigos 1.º, 2.º, 3.º e corpo do 6.º, os quais passam a ter a redacção
seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 3 A REDE �  Processamento de
Dados, L.da, e tem a sua sede na Estrada de Quelfes, 67, 1.º, es-
querdo, na cidade, freguesia e concelho de Olhão.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
transferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na gestão de suportes publicitá-
rios através de redes informáticas, actividades de bancos de dados,
consultadoria e programação informática, consultadoria em equipa-
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mento informático, actividades fotográficas e actividades de secre-
tariado, tradução e endereçagem, compra e venda de produtos in-
formáticos, edições, publicações e organização de eventos e repre-
sentação de marcas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
960 000$, dividido em três quotas: duas iguais no valor nominal de
432 000$ cada, pertencentes a cada um dos sócios Elsa Lucília
Madeira Lopes Lourenço e Jorge Fernando Costa da Luz, e outra no
valor nominal de 96 000$, pertencente ao sócio Simão Ricardo de
Faria Lagoá.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado, compete aos sócios Jorge Fernando Costa da Luz, Elsa
Lucília Madeira Lopes Lourenço e Simão Ricardo de Faria Lagoá,
com plenos poderes para comprar, arrendar, vender e hipotecar bens
móveis ou imóveis.

§ 1.º (Mantêm-se inalterado.)
§ 2.º (Mantêm-se inalterado.)

O texto actual do contrato, ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001190

GEOCIVIL � ENGENHARIA E GEOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1650/
920513; identificação de pessoa colectiva n.º 502760257; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 5/000412.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
3 � Apresentação n.º 5/000412.
Designação de gerente de Jorge Luís Pereira Faustino Dias da Silva.
Data da deliberação: 29 de Março de 2000.

Conforme o original.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001050

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA E PESCAS
VILA DA RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 730/
800513; identificação de pessoa colectiva n.º 500965595; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 5 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 15 e 16/000328.

Certifico que foram extraídos daqueles averbamento e inscrição
os textos seguintes:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 15/000328.
Cessação de funções de gerente de António Jacinto Ferreira Júnior.
Data: 26 de Janeiro de 1999.
Causa: falecimento.
Apresentação n.º 16/000328.
Designação de gerentes de João Paulo Faustino Ferreira e Jorge

Dâmaso Jacinto Ferreira.
Data da deliberação: 13 de Outubro de 1999.

Conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001131

MADALENA & MESTRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1830/
000329; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000329.

Certifico que entre Maria Madalena Fernandes Mestre e marido,
Fernando Manuel Pereira Mestre, casados na comunhão de adquiri-
dos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Madalena & Mestre, L.da,
e tem a sua sede em Olhão, na Avenida do 5 de Outubro, 124, fre-

guesia e concelho de Olhão, podendo ser mudada para qualquer outra
localização, no concelho ou em concelho limítrofe, mediante mera
deliberação da gerência.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social consiste em exploração comercial de restau-
rantes, bar, casa de pasto e actividades similares na área de hotelaria,
restauração e áreas afins.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, uma
de cada sócio.

ARTIGO 4.º

Não são exigíveis prestações suplementares de capital, no entanto,
qualquer sócio poderá fazer à caixa social os suprimentos que ela
carecer, nas condições a acordar em assembleia geral.

ARTIGO 5.º

A transmissão de quotas a título gratuito é livre entre os sócios
ou entre eles e a sociedade, no todo ou em parte.

ARTIGO 6.º

A transmissão de quotas inter vivos, a título gratuito ou oneroso,
total ou parcial, a estranhos, depende do consentimento prévio da
sociedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios, em segundo e por
ordem decrescente das suas quotas, fica reservado o direito de pre-
ferência nas transmissões a título oneroso.

ARTIGO 7.º

O sócio que desejar transmitir a sua quota, no todo ou em parte,
assim o comunicará à sociedade e a cada um dos restantes sócios,
por carta registada com aviso de recepção, indicando a pessoa ou
pessoas às quais pretende fazer a transmissão, o preço e os demais
artigos do respectivo contrato.

ARTIGO 8.º

A declaração de opção ou a autorização para transmitir a quota
terá que ser feita por carta registada com aviso de recepção, no prazo
de 30 dias a contar da recepção da carta referida no artigo 7.º

ARTIGO 9.º

A falta de resposta no prazo referido no artigo 8.º, entende-se
como autorização para a cedência.

ARTIGO 10.º

A aquisição da quota deve ser completada no prazo de 30 dias
após ser tomada a decisão de exercer a opção, sob pena de ficar sem
efeito tal opção.

ARTIGO 11.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, pertence aos dois sócios, desde
já nomeados gerentes.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade obriga-se com a assinatura dos dois gerentes
nomeados.

2 � Os gerentes poderão nomear mandatários da sociedade para
a prática de determinados actos ou categorias de actos, nos termos
do artigo 252.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 13.º

1 � Os gerentes não poderão prestar caução, garantir dívidas
alheias, assinar letras de favor, fianças ou abonações ou, por qual-
quer forma, obrigar a sociedade em interesses alheios aos negócios
sociais, excepto nos casos em que a sociedade seja directamente en-
volvida e desde que os sócios previamente deliberem nesse sentido.

2 � A actuação dos gerentes que contrarie o disposto neste ar-
tigo, torna-os pessoalmente responsáveis pelas dívidas contraídas ou
assumidas.

ARTIGO 14.º

As assembleias gerais ordinárias reunirão uma vez por ano, den-
tro do prazo legal, para aprovação do balanço e das contas e deve-
rão ser convocadas, pela gerência, por carta registada com aviso de
recepção e com, pelo menos, 15 dias de antecedência.
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ARTIGO 15.º

As assembleias extraordinárias reunirão sempre que qualquer dos
sócios assim o entenda, devendo ser convocadas da mesma forma,
sempre que a lei não exija outras formalidades.

ARTIGO 16.º

A sociedade não se dissolve por falecimento ou interdição de qual-
quer dos sócios, continuando com os herdeiros ou representantes do
falecido ou interdito.

ARTIGO 17.º

A sociedade tem direito de amortizar as quotas que:
a) Sejam penhoradas, arrestadas ou por qualquer meio dadas em

garantia das dívidas de qualquer sócia ou de terceiro;
b) Pertençam ao sócio declarado insolvente ou falido, contra quem

tenha sido instaurada execução.

ARTIGO 18.º

1 � O preço da quota, no caso previsto no artigo anterior, será
o preço médio entre três avaliações efectuadas separadamente para
o efeito.

2 � O sócio cuja quota se pretenda amortizar nomeará um ava-
liador, a sociedade outro e o terceiro será nomeado por mútuo
acordo.

3 � Os avaliadores serão obrigatoriamente revisores oficiais de
contas.

Disposição transitória

Os gerentes ficam desde já autorizados a proceder ao levantamento
do capital social depositado no Banco Espírito Santo, agência de
Olhão, para fazer face a despesas sociais e para aquisição de bens e
géneros para a sociedade.

Conforme o original.

5 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001026

BIVALRIA � PRODUTOS MARINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1689/
980626; identificação de pessoa colectiva n.º 504229966; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 15/000330.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e remodelação total do contrato, e, em conse-
quência, passa a mesma a reger-se pelos artigos seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, objecto, duração e sede

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação social de BIVALRIA � Pro-
dutos Marinhos, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e indústria de peixe,
marisco e bivalves marinhos.

ARTIGO 3.º

a) A sociedade durará por tempo indeterminado, e tem a sua sede
na Rua da Liberdade, 147, Fuzeta.

b) Por simples deliberação da assembleia geral poderá a sociedade
transferir a sede social para qualquer outro local do mesmo conce-
lho ou concelho limítrofe.

CAPÍTULO II

Capital e gerência de quotas

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente subscrito em dinheiro, é de
1 100 000$, representado por duas quotas de valor nominal de
550 000$ cada, ficando a pertencer uma ao sócio Francisco Mar-
tins Bom e outra ao sócio José Pedro Rosa Simões.

ARTIGO 5.º

a) A divisão e cedência, parcial ou total, de quotas entre sócios é
livre.

b) A cedência a terceiros estranhos à sociedade fica dependente
da autorização da sociedade, mas o(s) sócio(s) não cedente(s) terá(ão)
direito de preferência a exercitar nos termos gerais de direito.

CAPÍTULO III

Administração/gerência

ARTIGO 6.º

a) A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, pelos gerentes nomeados e em exercí-
cio.

b) Para obrigar a sociedade, em todo e qualquer acto ou contrato,
será necessária a assinatura de um gerente.

c) A remuneração dos gerentes será fixada em assembleia geral e
deverá constar da respectiva acta social.

d) A gerência fica a cargo do sócio constituinte, Francisco Mar-
tins Bom.

CAPÍTULO IV

Amortização de quotas

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se no direito de amortizar quotas, nos
seguintes casos:

a) Por acordo entre os titulares das quotas;
b) Por insolvência ou falência do respectivo sócio;
c) Quando a quota for objecto de penhora ou garantia de idêntica

natureza.
2 � Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 235.º do Código

das Sociedades Comerciais, a amortização é realizada pelo valor da
quota determinado em face do último balanço aprovado, sendo paga
em quatro prestações trimestrais, iguais e sucessivas, vencendo-se a
primeira três meses após a deliberação da amortização.

3 � A amortização deverá ser deliberada dentro de 90 dias a con-
tar da data em que a sociedade tiver conhecimento do facto que a
permite, consumar-se com a respectiva deliberação e deve ser co-
municada ao sócio, salvo qualquer outra forma inequívoca de comu-
nicação, através de carta registada com aviso de recepção e na últi-
ma direcção no prazo de 15 dias.

CAPÍTULO V

Assembleia geral

As assembleias gerais, nos casos em que a lei não exija outras
formas, serão convocadas, salvo qualquer outra forma inequívoca de
convocação, por meio de carta registada com aviso de recepção, e
com a antecedência de 15 dias.

O texto actual do contrato, ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001034

ABRANTES & C.A SUCESSORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 440/
670201; identificação de pessoa colectiva n.º 500006873; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 13/000330.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação n.º 13/000330.
Dissolução e encerramento da liquidação.
Data da aprovação das contas: 31 de Dezembro de 1999.

Conforme o original.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001042
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CENTRO CLÍNICO MATERNO INFANTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1161/
890511; identificação de pessoa colectiva n.º 502158476; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 3/000411.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
aumento de capital e alteração parcial do contrato, e, em conse-
quência, modificados os artigos 2.º e 5.º, denominando o capital em
euros, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de Abílio Gouveia, 7, rés-
-do-chão, esquerdo, nesta cidade, freguesia e concelho de Olhão,
podendo a mesma ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar filiais ou sucursais, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros, pertencentes uma a cada sócio José Monteiro Souza,
Maria José Leal da Costa Souza, Sandra Sofia da Costa Sousa Lima
e Pedro Alexandre da Costa Sousa.

O texto actual do contrato, ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Feliciano
da Silva Estêvão. 10001107

PORTIMÃO

METRO 21 � COMÉRCIO INTERNACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3464/
991027; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/991027.

Certifico que entre Cecil Laurence Davron, solteira, maior, resi-
dente na Rua de Sotto Mayor, 11-A, Portimão, e Roni Shalev, sol-
teiro, maior, residente na mesma morada que a anterior, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma METRO 21 � Comércio Inter-
nacional, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Sotto Mayor, 11-A, na
cidade, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio, importação, expor-
tação e representação de artigos de vestuário e moda, bijutarias,
artigos de bazar, artesanato, perfumaria, brinquedos, marroquinaria,
relógios e óculos, artigos de decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma no valor nominal de 2000 euros, perten-
cente à sócia Cecil Laurence Davron, e outra no valor nominal de
3000 euros, pertencente ao sócio Roni Shalev.

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

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

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
contratos 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 o sócio Roni Shalev e o
não sócio Vladimir Cickaric, divorciado, natural da Sérvia, de nacio-
nalidade serva, residente habitualmente na referida Rua de Sotto
Mayor, 11.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos 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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576606

PROVEGOSTA � FRUTOS SECOS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3513/
000127; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/000127.

Certifico que Harald Rose, casado com Brigitta Vollsamer Rose
no regime da comunhão geral de bens, residente no Vale da Horta,
Marmelete, Monchique, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PROVEGOSTA �Frutos Secos,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Pereira, sem número,
na aldeia e freguesia de Mexilhoeira Grande, concelho de Portimão.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o fabrico, transformação e comér-
cio, importação e exportação de frutos secos.

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.
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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.

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
permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupamentos com-
plementares e ou empresas não coincida, no todo ou em parte, com
aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09591575

DOCEGOLD � PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3512/
000126; inscrição E-1; número e data da apresentação: 2/000126.

Certifico que entre António Martins da Silva, casado com Alice
Jacinta Guerreiro da Silva sob o regime da comunhão de adquiridos,
residente na Urbanização do Fojo, lote 10, Portimão Sérgio Fer-
nando Patacão Rodrigues, casado com Olinda Jacinta Cruz Nunes
Rodrigues no regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua
da Liberdade, 20, em Vila Viçosa, e Albano Moreira Rodrigues, ca-
sado com Delmira Ferreira da Silva Rodrigues sob o regime da co-
munhão de adquiridos, residente na Rua de Afonso III, edifício
Lismar, 7-B, Armação de Pera, Silves, foi constituída a sociedade
em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma DOCEGOLD � Panificação, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Zona Industrial da Pedra
Mourinha, lote 15, freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na indústria de panificação e
comércio de pão e exploração de pastelaria e cafetaria.

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 no
valor nominal de 2800 euros, pertencente ao sócio António Mar-
tins da Silva; outra no valor nominal de 1100 euros, pertencente ao
sócio Sérgio Fernando Patacão Rodrigues, e outra no valor nominal
de 1100 euros, pertencente ao sócio Albano Moreira Rodrigues.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 10 vezes o capital social, desde
que aprovadas por unanimidade em assembleia geral e os mesmos
poderão celebrar com a sociedade contratos de suprimentos nos
termos a fixar em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a divisão, cessão ou transmissão de quotas, no todo
ou em parte, e a qualquer título, entre os sócios.

2 � A sua divisão, cessão ou transmissão a estranhos depende do
consentimento da sociedade, a quem é reservado, em primeiro lu-
gar, o direito de preferência e, em segundo lugar, aos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade poderá amortizar quota ou quotas, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;

b) Quando a quota for objecto de falência, penhora, arresto ou
adjudicação em juízo, ou cessão gratuita não autorizada;

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, des-
de já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sem-
pre necessária a assinatura do gerente António Martins da Silva.

3 � Além da competência que por lei lhe é atribuída, a gerência
pode hipotecar, alienar ou onerar, por qualquer forma, bens ou di-
reitos sociais, contrair empréstimos e realizar operações de crédito,
activas e passivas, com ou sem garantia real.

4 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
actos ou contratos a ela estranhos, designadamente em abonações,
fianças, avales ou letras de favor.

ARTIGO 7.º

Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar por
qualquer pessoa, mesmo que estranha à sociedade.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá, mediante deliberação da assembleia geral,
participar no capital social de outras sociedades, mesmo com ob-
jecto diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais ou
em agrupamentos complementares de empresas ou comparticipar na
sua criação e associar-se a quaisquer entidades singulares ou colecti-
vas, podendo colaborar com elas ou delas tirar interesses por qual-
quer forma.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09591460

ARTINAVEGADOR � ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3510/
000125; inscrição E-1; número e data da apresentação: 9/000125.

Certifico que entre Fernando João Duarte, viúvo, residente na Rua
das Amendoeiras, lote 33, aldeia do Carrasco, Portimão; José Ma-
nuel de Jesus Duarte e sua mulher, Maria Emília Vicente Realista
Duarte, casados no regime da comunhão de adquiridos, residentes no
Serro do Prior, Montes de Alvor, Alvor, Portimão, e Clarice Go-
mes da Palma, divorciada, residente na Rua das Amendoeiras, lote 33,
aldeia do Carrasco, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARTINAVEGADOR � Artesa-
nato, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Vasco da Gama, 18, na
vila e freguesia de Alvor, concelho de Portimão.
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3 � Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para qualquer outro local
do território nacional, 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 comercialização e fabrico de
artigos de artesanato, bebidas e doçaria regional.

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 quatro quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a
cargo dos quatro sócios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre os sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento

da sociedade, que terá sempre o direito preferência, o qual, de se-
guida, se defere aos sócios não cedentes.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbre-
ga de Castro Ramos. 09591443

PINALTO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2840/
940131; identificação de pessoa colectiva n.º 503130044; número
e data da apresentação: 47/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577327

PORTITOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2802/
950222; identificação de pessoa colectiva n.º 503364363; data da
apresentação: 31/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576940

PORTISERVIÇOS, TRANSPORTE DE PESSOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2617/
930827; identificação de pessoa colectiva n.º 503062138; número
e data da apresentação: 32/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577041

TEJO ATLÂNTICO � EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2824/900320; identificação de pessoa colectiva n.º 502312335;
número e data da apresentação: 33/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576959

AUTO D. HENRIQUE � COMÉRCIO DE VEÍCULOS
AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1653/871027; identificação de pessoa colectiva n.º 501894586;
número e data da apresentação: 34/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577459

A FLOR � JARDIM INFANTIL E ACTIVIDADES
DE TEMPOS LIVRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1542/
870126; identificação de pessoa colectiva n.º 501774386; número
e data da apresentação: 25/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576908

DSA � ESCOLA ALEMÃ DO ALGARVE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3132/
970714; identificação de pessoa colectiva n.º 503929883; número
e data da apresentação: 26/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576916

LIMPOLIXO � LIMPEZAS INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2079/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502314427; número
e data da apresentação: 27/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576924
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GIAMAR � SOCIEDADE GESTORA DE EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3088/
970320; identificação de pessoa colectiva n.º 503849065; número
e data da apresentação: 28/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09220720

MORANDI � CONSULTORES E ADMINISTRADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1183/
830609; número e data da apresentação: 48/000427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577343

CABRITA & BARROCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3316/
981013; identificação de pessoa colectiva n.º 504291335; número
e data da apresentação: 49/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577467

BEST DAY � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3378/
990422; identificação de pessoa colectiva n.º 504384635; inscri-
ção E-3, inscrição E-4 e averbamento n.º 1 à inscrição E-1; nú-
meros e data das apresentações: 4 a 6/000125.

Certifico que foi alterado o contrato social, ficando o artigo 3.º,
com a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
20 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor de
18 000 000$, pertencente à sócia Transol � Transportes e Turis-
mo, S. A., e outra no valor de 2 000 000$, pertencente ao sócio
João Norberto Lopes Bragança.

§ único. (Mantém-se.)

Certifico ainda que Argílio Fonseca de Lima Caldeirinha, cessou
funçõs de gerente por renúncia, em 27 de Dezembro de 1999, sendo
nomeado gerente Jorge Manuel da Conceição Oliveira, em 29 de
Dezembro de 1999.

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590811

AUTO TABAIO & JACINTO � REPARAÇÕES
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3130/
970704; identificação de pessoa colectiva n.º 503929760; número
e data da apresentação: 37/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577440

MÓVEIS JONES MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3279/
980629; identificação de pessoa colectiva n.º 504173618; número
e data da apresentação: 36/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577416

COFRHOTEL � COFRES SEGURANÇA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2246/
910125; identificação de pessoa colectiva n.º 502487941; número
e data da apresentação: 35/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577033

ENTREPOSTO ALGARVE � VIATURAS E MÁQUINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1162/
830407; identificação de pessoa colectiva n.º 501387064; inscri-
ção E-19 e inscrição E-23; número e data da apresentação: 4/
000126.

Certifico que o gerente Francisco José Fernandes Veríssimo, foi
reconduzido para o ano de 2000, por deliberação de 3 de Janeiro de
2000, e foi nomeado gerente Serafim Emílio Parente Madureira e
Pedro Xavier de Barros Serra Marques Guedes, por deliberação de 3
de Janeiro de 2000, pelo prazo de um ano.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590838

DÉLIO, ALICE & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3514/
000127; inscrição E-1; número e data da apresentação: 4/000127.

Certifico que entre Délio Martins da Cruz e sua mulher, Alice Fur-
tado Estevam da Cruz, casados sob o regime da comunhão geral de
bens, e seu filho, Délio Estevam Cruz, solteiro, maior, todos resi-
dentes na Rua de D. João II, 8, Montes de Alvor, Portimão, foi
constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Délio, Alice & Filh , L.da

2.º

O seu objecto consiste na actividade de transporte ocasional de
passageiros em veículos ligeiros.

3.º

1 � A sede é na Rua de D. João II, 8, em Montes de Alvor, na
freguesia de Alvor concelho de Portimão.
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2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

4.º

1 � O capital social de 6000 euros.
2 � O montante de cada quota é de: uma de 2010 euros, perten-

cente ao sócio Délio Martins Cruz; outra de 1995 euros, perten-
cente à sócia Alice Furtado Estevam da Cruz, e outra de 1995 euros,
pertencente ao sócio Délio Estevam Cruz.

3 � As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente.
2 � É designado desde já gerente o sócio Délio Martins da Cruz.
3 � A sociedade fica vinculada com a assinatura do gerente.
4 � O gerente receberá ou não remuneração, conforme delibera-

ção da assembleia geral.
6.º

Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência, em pri-
meiro lugar, a sociedade, e em segundo lugar, os sócios não cedentes
na proporção do valor das suas quotas.

7.º

Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de ca-
pital até 10 vezes o capital social, desde que aprovadas por unani-
midade em assembleia geral e os mesmos poderão celebrar com a
sociedade contratos de suprimentos, nos termos a fixar em assem-
bleia geral.

8.º

A gerência fica desde já autorizada a levantar o capital social
depositado, na agência, em Portimão, Praia da Rocha, do Banco
Totta & Açores para fazer face às despesas com a aquisição de equi-
pamentos para a sociedade.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590862

 PORTELA DO GORDEIRO � EXPLORAÇÃO
AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 1769/880520; identificação de pessoa colectiva n.º 501990020;
inscrição E-5 e averbamento n.º 1 à inscrição E-1; números e data
das apresentações: 8 e 9/000127.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, ficando os artigos 5.º e 7.º com a redacção seguinte:

ARTIGO 5.º

O capital social, está dividido em três quotas: uma no valor de
200 000$, pertencente sócia Susan Jane Rayner; outra no valor de
110 000$, pertencente ao sócio Ian Robert Herron, e outra no va-
lor de 90 000$, pertencente ao sócio Alan Rayner.

ARTIGO 7.º

A gerência e administração da sociedade pertence à sócia Susan
Jane Rayner, que fica desde já nomeada gerente.

Declararam ainda os outorgantes:
Que a sociedade tem bens imóveis no seu activo e que a mesma

prestou o consentimento para as cessões de quotas.
Adverti as outorgantes da obrigatoriedade do registo do presente

acto no prazo de três meses a contar de hoje

Certifico ainda que Ian Roberto Herron, cessou funções de gerente,
em 11 de Outubro de 1999.

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590889

LUSOLENCA � PINTURAS E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3324/
981113; identificação de pessoa colectiva n.º 504578782; aver-
bamento n.º 2 à inscrição E-2; número e data da apresentação:
13/000127.

Certifico que Virgílio Candeias Viegas Santos, cessou funções de
gerente, por renúncia, em 2 de Fevereiro de 2000.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590897

ROBALO & ROBALO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3515/
000127; inscrição E-1; número e data da apresentação: 14/
000127.

Certifico que entre Christine Robalo Arsénio dos Santos, casada
com Melchior Antero Dinis dos Santos no regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua da Cruz Vermelha Portuguesa, 12, 4.º,
esquerdo, Feijó, Almada, e Franclim António Nunes Robalo, casado
com Maria do Céu Correia Pereira no regime da comunhão de ad-
quiridos, residente na mesma morada que os anteriores, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de Robalo & Robalo �
Construções, L.da, e vai ter a sua sede em Clube Amarilis, Ave-
nida V-3, apartamento 908, Portimão, freguesia e concelho de
Portimão, podendo ser deslocada para qualquer outro local do conce-
lho.

2 � A sociedade poderá abrir sucursais, agências, delegações ou
qualquer outra representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a construção civil, compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 49 880
euros, e corresponde a duas quotas de 24 940 euros, pertencendo
uma a cada um dos sócios.

4.º

1 � Por deliberação dos sócios, pode ser aumentado o capital
social.

2 � Por deliberação dos sócios, poderão ser exigidas prestações
suplementares até 10 vezes o valor do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que a
mesma carecer, nos termos e condições a deliberar em assembleia
geral

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, será exercida pela sócia Christine Ro-
balo Arsénio dos Santos, desde já nomeada gerente.

1 � A sociedade fica vinculada em todos os seus actos e contra-
tos, com a assinatura da gerente.

2 � A sociedade poderá nomear mandatários da sociedade, para a
prática de determinados actos.

6.º

Os lucros de exercício, depois de deduzida a reserva legal, terão o
destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590900

ALFANZINA � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2272/
910403; identificação de pessoa colectiva n.º 500728038; inscri-
ção E-11; número e data da apresentação: 15/000127.
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Certifico que Fernando Manuel Rodrigues Ferreira, foi nomeado,
em 26 de Janeiro de 2000.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09579745

VIALMAR, CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2731/
940628; identificação de pessoa colectiva n.º 503253340; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 3/990512.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

30 de Novembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nó-
brega de Castro Ramos. 08996709

CALVINHO & FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1423/
860429; inscrição E-5; número e data da apresentação: 6/991029.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, o capital social foi aumentado de 500 000$ para 3 600 000$,
ficando os artigos 1.º e 3.º com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Calvinho & Fernandes, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Diogo Gonçalves, loja 6, rés-do-chão, na cidade,
freguesia e concelho de Portimão.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 100 000$ e está dividido em duas quotas de valor nominal de
2 050 000$ cada, pertencendo uma a cada sócio.

Que declaram, sob sua responsabilidade, que as referidas entradas
já se encontram realizadas, não sendo exigida a realização de outras.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09579060

MUTAÇÃO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 2408/920409; identificação de pessoa colectiva n.º 502741465;
inscrição E-8; número e data da apresentação: 4/991102.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, o capital social aumentou de 1 1000 000$ para 16 000 000$,
ficando o artigo 3.º, com a redacção seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
16 000 000$, dividido em três quotas: uma do valor nominal de
1 000 000$, pertencente à sócia CARMEIX � Carpintaria e Mar-
cenaria Mecânica de Ameixoeira, L.da; uma do valor nominal de
5 000 000$, pertencente à sócia Susana Maria Figueiredo Salva-
dor Mendes Henriques, e uma do valor nominal de 10 000 000$,
pertencente à sócia Ana Margarida Monteiro Madureira Fernan-
des.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09579109

TITUS � INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2270/
910322; identificação de pessoa colectiva n.º 502522763; inscri-
ção E-3; número e data da apresentação: 12/991027.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, ficando o artigo 3.º (corpo) e n.º 1 do artigo 7.º com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sede situa-se na Rua de Olivença, 30-A, na cidade, freguesia e
concelho de Portimão.

ARTIGO 7.º

A administração e a representação da sociedade incumbem aos
gerentes designados em assembleia geral.

1 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.

Certifico ainda que Rui Manuel dos Prazeres Tito, cessou funções
de gerente, por renúncia, em 7 de Outubro de 1999.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09579044

TURIBURTON � AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2964/
960624; identificação de pessoa colectiva n.º 503663743; aver-
bamento n.º 1 à inscrição E-1; número e data da apresentação: 7/
991029.

Certifico que a sociedade em epígrafe, deslocou a sua sede para o
edifício Varandas da Rocha, loja 13, Avenida de Tomás Cabreira,
Praia da Rocha, Portimão.

10 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09579001

PORTINOVO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2121/
900522; inscrição E-6 e inscrição E-15; números e data das apre-
sentações: 4, 10 a 13/991018.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, ficando o artigo 7.º, com a redacção seguinte:

ARTIGO 7.º

a) A administração e a representação da sociedade, incumbem aos
gerentes designados em assembleia geral, estando os mesmos dispen-
sados de prestar caução e recebendo ou não remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral.

b) Designar gerente Maurício Joaquim Faria dos Reis, casado, re-
sidente habitualmente em Portimão na Urbanização da Bemposta,
lote 12-A.

c) Dar em nome da aludida sociedade, o consentimento para as
cessões de quotas a realizar, em seguida.

Pelos primeiros outorgantes, foi dito:
Que, pelo preço de 200 000$, já recebido, cedem a quota de que

ele outorgante é titular à sociedade representada do terceiro outor-
gante.

Que, pelo preço de 40 000$, já recebido, cedem a quota de que
ela outorgante é titular à sociedade representada do terceiro outor-
gante.

Que eles outorgantes, em consequência destas cessões, renunciam
às suas funções de gerentes.

Pela segunda outorgante foi dito:
Que, pelo preço de 160 000$, já recebido, cede a sua quota à so-

ciedade representada do terceiro outorgante.
Pelo terceiro outorgantes foi dito:
Que aceita para a sociedade sua representada, estas cessões de

quotas.
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Certifico ainda que foi alterado o contrato social da sociedade em
epígrafe, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, ficando os artigos 1.º, 2.º, 3.º, 4.º, 5.º e 7.º com a re-
dacção seguinte:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PORTNOVO � Comércio
de Automóveis, L.da

2.º

O seu objecto consiste no comércio e reparação de automóveis.

3.º

A sua sede situa-se no sítio de Coca Maravilhas, Zona Industrial,
lote 55, na freguesia, cidade e concelho de Portimão.

4.º

O capital social é de 1 002 410$.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, está divi-
dido em duas quotas, sendo: uma do valor de 451 084$, pertencente
à sociedade F. Penedo � Reparação de Automóveis, L.da, e outra de
551 326$, pertencente à sociedade Costa do Golfe � Sociedade Ges-
tora de Participações Sociais, S. A.

7.º

A gerência e administração da sociedade, designada em assembleia
geral, será exercida por dois gerentes, sendo cada um deles, nomeado
por cada uma das sócias, com dispensa de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

1 � A sociedade ficará validamente vinculada com a assinatura
de ambos os gerentes.

Certifico ainda que Maurício Joaquim Fernandes Reis, foi desti-
tuído das funções de gerente, em 4 de Agosto de 1999.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09221220

ALBERTO PEREIRA & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 390/
680710; identificação de pessoa colectiva n.º 500523550; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 1/000128.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, o capital social aumentou de 400 000$ para 5000 euros, sen-
do efectuada a inteira substituição do contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Alberto Pereira & Irmão, L.da

2.º

O seu objecto consiste no exercício da indústria de transportes
em automóveis.

3.º

1 � A sede é na Rua do Marquês de Pombal, 7-A, na vila e fre-
guesia de Alvor, concelho de Portimão.

2 � A gerência poderá deslocar a sede, dentro do referido conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

4.º

1 � O capital social é de 5000 euros.
2 � Está dividido em três quotas: uma de 2500 euros, perten-

cente ao sócio José Branco Vieira e duas iguais de 1250 euros, per-
tencendo uma a cada uma das sócias América Maria Correia Fer-
nandes Vieira e Lídia Maria Fernandes Branco Vieira.

3 � As entradas de capital estão integralmente realizadas em di-
nheiro.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por dois gerentes.
2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes receberão ou não remuneração, conforme deli-

beração da assembleia geral.
6.º

1 � Na cessão de quotas a estranhos, gozam de preferência, em
primeiro lugar, a sociedade, e em segundo lugar, os sócios não ce-
dentes na proporção do valor das suas quotas.

2 � Porém, o sócio José Branco Vieira pode dividir e ceder li-
vremente a sua quota a quem entender.

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

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590927

MOTORSÁ � AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2870/
820224; identificação de pessoa colectiva n.º 501253009; número
e data da apresentação: 18/000317.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576703

DISSOLCOR � COMÉRCIO E APLICAÇÃO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3019/
961113; identificação de pessoa colectiva n.º 503806366; número
e data da apresentação: 17/000316.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

20 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576681

HOSPITAL PARTICULAR DO ALGARVE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2026/
891219; identificação de pessoa colectiva n.º 502271043; inscri-
ção E-13; número e data da apresentação: 41/990430.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega de
Castro Ramos. 09581758

RICARDO JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 394/
680829; identificação de pessoa colectiva n.º 500522340; número
e data da apresentação: 20/000327.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576835
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HOTAL � SOCIEDADE DE INDÚSTRIA HOTELEIRA
DO SUL DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2089/
621020; identificação de pessoa colectiva n.º 500135347; número
e data da apresentação: 23/000410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09220623

O ARTISTA DO MONTE � RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2166/
900718; identificação de pessoa colectiva n.º 502383801; número
e data da apresentação: 24/000419.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577076

CUTELFRIO � EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3184/
971215; identificação de pessoa colectiva n.º 504030698; inscri-
ção E-5; número e data da apresentação: 12/000113.

Certifico que foi alterado o contrato social da sociedade em epí-
grafe, foi aumentado o contrato social de 402 000$ para 5000 euros,
ficando os artigos 4.º e 5.º, com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 5000
euros e está dividido em quatro quotas: uma de valor nominal de
2500 euros, pertencente ao sócio Joaquim Alvo de Jesus, e três de
valor nominal de 668,39 euros, 334,19 euros e 1497,42 euros, per-
tencentes ao sócio António Duarte Branco Arvela.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada pelos gerentes
designados em assembleia geral.

2 � A sociedade fica vinculada com a assinatura de um gerente.
3 � Os gerentes, receberão ou não remuneração, conforme deli-

beração da assembleia geral.

Que declaram sob sua responsabilidade que as mencionadas entra-
das já se encontram realizadas, não sendo exigida a realização de
outras.

Está conforme o original.

16 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09590650

LUSOFESTA � CONSTRUÇÕES METÁLICAS
DESMONTÁVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2827/
950412; identificação de pessoa colectiva n.º 503400718; número
e data da apresentação: 29/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576932

JÚPITER � INDÚSTRIA HOTELEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1072/
661003; identificação de pessoa colectiva n.º 500161143; número
e data da apresentação: 51/000505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577530

PLUTÃO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3498/
991231; número e data da apresentação: 52/000505.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577548

SOCIEDADE TURÍSTICA DA PENINA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1670/
630502; identificação de pessoa colectiva n.º 500269270; número
e data da apresentação: 50/000503.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577483

CONSTRUTORA LAGOENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3180/
861013; identificação de pessoa colectiva n.º 501725342; número
e data da apresentação: 38/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577432

NEGILOBRA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula
n.º 3254/980512; identificação de pessoa colectiva n.º 504157477;
número e data da apresentação: 39/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577424

IDEAL TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3353/
990212; identificação de pessoa colectiva n.º 504508679; número
e data da apresentação: 40/000428.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577351

MÓVEIS BAIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3216/
980227; identificação de pessoa colectiva n.º 504080580; número
e data da apresentação: 41/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577262

AGOSTINHO DA SILVA RIBEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1301/
850121; identificação de pessoa colectiva n.º 501514988; número
e data da apresentação: 42/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577335

AURÉLIO & AURÉLIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 2805/
950301; identificação de pessoa colectiva n.º 503363723; número
e data da apresentação: 43/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577297

SAPIR � GELADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1606/
870710; identificação de pessoa colectiva n.º 501852247; número
e data da apresentação: 44/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577300

MARCOLDA � SOCIEDADE DE EXPLORAÇÃO
HOTELEIRA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1761/
880511; identificação de pessoa colectiva n.º 501980431; número
e data da apresentação: 45/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577360

RUY PARGANA DOS SANTOS & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 211/
560720; número e data da apresentação: 46/000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577319

ALGARMETAL � COMÉRCIO DE DROGARIA
E EQUIPAMENTOS METÁLICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 3508/
000124; inscrição E-1; número e data da apresentação: 1/000124.

Certifico que entre Américo Manuel Pacheco Domingos e sua
mulher, Maria Manuela Águas dos Santos Domingos, casados sob o
regime da comunhão de adquiridos, residentes na Rua do 1.º de Maio,
6, Companheira, Portimão, foi constituída a sociedade em epígrafe,
a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ALGARMETAL � Comércio de
Drogaria e Equipamentos Metálicos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 1.º de Maio, 6, Com-
panheira, da freguesia e concelho de Portimão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comercio a retalho e por grosso
de artigos de drogaria e afins, bem como equipamentos metálicos.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (equivalente a 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas: uma do valor nominal de 4000 euros, per-
tencente ao sócio Américo Manuel Pacheco Domingos, e outra
do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Maria Ma-
nuela Águas dos Santos Domingos.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade compete a sócios ou não sócios,
com ou sem remuneração, conforme for deliberado em assem-
bleia geral.

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

3 � 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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for cedida
sem consentimento da sociedade.
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ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

17 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576088

SOCIEDADE TURÍSTICA DO ALTO DO POÇO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1580/
870513; identificação de pessoa colectiva n.º 501824820; número
e data da apresentação: 22/000410.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09576630

ABEL CARRASQUINHO E COSTA � MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO, DECORAÇÃO E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portimão. Matrícula n.º 1360/
851104; identificação de pessoa colectiva n.º 501585710; número
e data da apresentação: 30/000426.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos de prestação de contas relativo ao exercício
do ano de 1998.

Está conforme o original.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carla Maria Nóbrega
de Castro Ramos. 09577106

SILVES

GERGARBE � PROMOÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Silves. Matrícula n.º 1554/
000320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000320.

Certifico que entre GERGARBE � Gestão e Investimentos, S. G.
P. S., S. A., com sede na Rua do Dr. Francisco Vieira, 9, Silves, e
Vítor José Cabrita Neto, casado com Simonetta Fasulo Cabrita Neto
na comunhão geral, residente na Vivenda das Chaminés, Guia, Albu-
feira, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo
contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GERGARBE � Promoção Imo-
biliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João de Deus, 56, na
vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção imobiliária, cons-
trução civil, compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim. Administração, gestão e arrendamento de imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 50 000 euros (equivalente a
10 024 100$), encontra-se integralmente realizado em dinheiro e
corresponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 45 000
euros, pertencente à sócia GERGARBE � Gestão e Investimentos,
S. G. P. S., S. A., e outra do valor nominal de 5000 euros, perten-
cente ao sócio Vítor José Cabrita Neto.

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 três gerentes, ficando
desde já nomeados António José Mendonça Viegas, Serena Beatriz
Cabrita Neto Vieira e Augusta Simões Cabrita Neto.

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas
por leis especiais ou em agrupamentos complementares de empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for 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 deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

A gerência fica desde já autorizada a levantar a totalidade do 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
definitivamente matriculada.

Está conforme com o original

20 de Março de 2000. � A Ajudante Principal, Dipilar Assunção
Silva. 10005510

LEIRIA

BATALHA

 LIMPOBATALHA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 777/
000427; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000427.

Certifico que entre Cláudia Marina Ferreira Pereira Nogueira,
casada com Francisco Manuel Sancho Nogueira, e Maria Isabel Sousa
Caiado, casada com António Moita Varino, ambas casadas na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma LIMPOBATALHA � Serviços
de Limpeza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada de D. Maria II, 48,
lugar de Casal do Relvas, freguesia e concelho da Batalha.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços de lim-
peza, conservação e manutenção.
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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, pertencentes
uma a cada uma das sócias Cláudia Marina Ferreira Pereira Nogueira
e Maria Isabel Sousa Caiado.

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

3 � Qualquer sócio poderá fazer suprimentos à sociedade, quando
esta deles carecer, nas condições de retribuição e reembolso que forem
acordados em assembleia geral.

ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, mesmo com objectivo diferente do seu e em sociedades regula-
das por leis especiais ou em agrupamentos complementares de em-
presas.

ARTIGO 6.º

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

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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

4 de Maio de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
08876525

SOCOVIFON � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
VIDEIRA & FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 646/
980302; identificação de pessoa colectiva n.º 504108484; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 27/000412.

Certifico que o capital da sociedade em epígrafe, foi reforçado
com a quantia de 2 600 000$, tendo sido parcialmente alterado o
contrato, quanto ao 4.º, o qual passou a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente já realizado em dinheiro, é de
3 000 000$ e representa-se por quatro quotas, sendo: uma quota de
2 950 000$ da sócia Maria Odete Monteiro Videira Fontes; uma
quota de 150 000$ do sócio Carlos Alberto Cardoso Fontes, e duas
quotas iguais de 300 000$, uma de cada um dos sócios Marisa Sofia
Videira Fontes e Carlos Manuel Videira Fontes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
08876363

MARINHA GRANDE

IMPERATLÂNTICO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Marinha Grande. Matrícula
n.º 1895; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
20000411.

Certifico que Maria de Fátima da Conceição Martins Rodrigues,
casada com Mário Dias Rodrigues na comunhão geral, residente na
Rua de Saint Maur Des Fosses, 65, 3.º, esquerdo, Leiria; Maria Otília
dos Santos Chariers Ribeiro Marques Rangel e João Carlos Marques
Rangel, casados na comunhão de adquiridos, residentes no Bairro dos
Capuchos, lote 28, rés-do-chão, esquerdo, Leiria, foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Imperatlântico � Sociedade
Mediação Seguros, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Nazaré, 154, lugar
de Amieirinha, freguesia e concelho de Marinha Grande.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação de seguros.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros (equivalente a 2 506 025$) e corresponde à soma de
três quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma de 7500
euros, pertencente à sócia Maria de Fátima da Conceição Martins
Rodrigues; uma de 3750 euros, pertencente ao sócio João Carlos
Marques Rangel, e uma de 1250 euros, pertencente à sócia Maria
Otília dos Santos Chariers Ribeiro Marques Rangel.

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

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de 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 ge-
rentes todos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo
sempre obrigatória a da gerente Maria de Fátima da Conceição
Martins Rodrigues.

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 empre-
sas.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for 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 deduzida a
percentagem para reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.
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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, designadamente
equipamentos e veículos automóveis, incluindo por contratos lea-
sing, e tomar de arrendamentos 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.

Conferido, está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Clarisse Ferreira dos
Santos Batista. 08870942

LISBOA

CASCAIS

MACROCARNES � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4941
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502392843; nú-
mero e data da apresentação: 92/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819509

TRAÇO D�OBRA, ENGENHARIA E URBANISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 384
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504142151; nú-
mero e data da apresentação: 84/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326122

LAVANDARIA DA BARRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 882
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504239058; número
e data da apresentação: 86/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819568

TRITEC � AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5584
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502135255; número
e data da apresentação: 70/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10870733

REGINO CRUZ � ARQUITECTOS E CONSULTORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6486
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 502341041; número
e data da apresentação: 72/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12794589

I. I. M. O. � INSTITUTO INTERNACIONAL DE MEDICINA
ORIENTAL, I, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9175
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503797120; nú-
mero e data da apresentação: 75/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326173

L. & M. SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5513
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502580623; nú-
mero e data da apresentação: 74/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855670

CENTRO COMERCIAL VALBOM � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2106
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500979855; nú-
mero e data da apresentação: 77/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326114

CASCAIS JARDIM � EMPREENDIMENTOS
HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4375
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502138955; nú-
mero e data da apresentação: 76/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819576

HOTELEC � EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4011
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501978089; nú-
mero e data da apresentação: 79/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 09740546
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SOCIEDADE IMOBILIÁRIA DO PICOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4222
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501968504; nú-
mero e data da apresentação: 78/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819584

RODRIGUES CARTAXO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 901
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503888010; número
e data da apresentação: 81/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

18 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326157

ANEID � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9525
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503883980; nú-
mero e data da apresentação: 80/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326165

E. W. H. (PORTUGAL) � PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8433
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503784036; nú-
mero e data da apresentação: 83/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326130

SINTURB � URBANIZAÇÕES E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 469
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503589438; número
e data da apresentação: 82/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

18 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326149

ABS � SISTEMAS DE CONSTRUÇÃO (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7665
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503247162; nú-
mero e data da apresentação: 85/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855815

PENHA MOTOR � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE AUTOS E MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7275
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503107999; nú-
mero e data da apresentação: 66/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

11 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07842740

NOVA PRESENÇA � DIVULGAÇÃO DE LIVROS
PARA ENSINO E CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3873
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501557474; número
e data da apresentação: 57/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10854630

NUTRICONCEPT � COMÉRCIO DE PRODUTOS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 019
(Cascais); número e data da apresentação: 56/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10854614

RAFA EDITORA � EDIÇÕES PARA ENSINO
E CULTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 927
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503684724; número
e data da apresentação: 59/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

18 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10854681

G. E. O. L � GESTÃO DE EMPREENDIMENTOS
E OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7408
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503153680; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 42/000411.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 2.º, § único, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

§ único. A sociedade pode participar, por qualquer forma, nou-
tras, mesmo que o objecto destas sociedades coincida ou não, no
todo ou em parte, com o da mesma, bem como associar-se a outras
pessoas colectivas.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12811297
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MIRAREST � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 631
(Cascais); número e data da apresentação: 1/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 05271363

LAVANDARIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2025
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500884587; nú-
mero e data da apresentação: 93/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819495

INSTALADORA DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 301
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500139776; nú-
mero e data da apresentação: 96/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855882

ALFAMÉDIA � PRODUTOS E SISTEMAS MULTIMÉDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 309
(Cascais); número e data da apresentação: 95/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

11 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819479

ATRON � ELECTRÓNICA DE CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1505
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500691975; nú-
mero e data da apresentação: 99/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855467

SANLAGI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5237
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502498331; nú-
mero e data da apresentação: 98/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855491

ARQUIREGA � SISTEMAS DE REGA E ESPAÇOS
VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8579
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503799653; nú-
mero e data da apresentação: 101/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12794546

ARQUITRAVE � ARQUITECTOS ASSOCIADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8407
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 501925520; número
e data da apresentação: 100/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12794597

PETROSINTRA � COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5470
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502199938; número
e data da apresentação: 103/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12794678

SOUSA, FONSECA & DOMINGOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3075
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501228292; número
e data da apresentação: 102/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 08242615

SALVADOR MINORÇA MONTEIRO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9250
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503424048; número
e data da apresentação: 105/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 08242607

A. A. T. � AUTO ABASTECEDORA DA TERRUGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7151
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 502756942; número
e data da apresentação: 104/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 09021426
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CARLA GAGO � DECORAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7562
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503202061; nú-
mero e data da apresentação: 107/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855483

ALBERMAR � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 854
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500013012; nú-
mero e data da apresentação: 106/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855475

JOABER � CONSTRUÇÕES CIVIS E OBRAS
PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4016
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501979859; nú-
mero e data da apresentação: 40/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819312

AUTO TÁXIS � PÉROLA DA ROCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7493
(Cascais); número e data da apresentação: 43/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

10 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819282

AUTO TÁXIS FONSECA & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2204
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500319979; número
e data da apresentação: 21/150799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

28 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07779321

TÁXIS SENHORA DA ESPERANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1525
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500422460; número
e data da apresentação: 18/150799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

28 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 08679533

AMÉLIA QUARESMA DO ROSÁRIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1196
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 501058079; número
e data da apresentação: 12/150799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

28 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07779380

PLOUGH FARMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1942
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 500700915; número
e data da apresentação: 44/150799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

28 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10848983

AFROFLUIDOS � TECNOLOGIAS DO AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 939
(Oeiras); identificação de pessoa colectiva n.º 504260383; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 34/000413.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 1.º, 3.º, n.º 1 e 4.º, os quais passam a ter a redacção se-
guinte:

1.º

A sociedade adopta a firma AFROFLUIDOS � Tecnologias do
Ambiente, L.da, e tem a sua sede na Avenida de José Gomes Fer-
reira, 9, 4.º, e 42, Algés, freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais do valor
nominal de 400 000$ cada uma, todas pertencentes ao sócio Mário
Graça Pereira.

2 � (Mantém-se.)
4.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
será exercida pelo sócio Mário Graça Pereira, já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos,
é necessária apenas a assinatura do gerente.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12853984

CENTRO DE INGLÊS CASCAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9752
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504029592; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 8/000413.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a ter redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos valores do activo e constantes da escrita, é de 1 000 000$ e
corresponde à soma das quotas dos sócios, que são as seguintes: Pe-
dro Fernando Soares Coelho Pote, com 750 000$; Gisela Maria
Matreno Gabriel Duarte, com 200 000$ e Rosa Maria Meleiro da
Silva Pote, com 50 000$.
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5.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 Pedro Fernando Soares Coelho Pote e Gisela Maria
Matreno Gabriel Duarte, já nomeados gerentes.

2 � A sociedade obriga-se: 
a) Com a assinatura do gerente Pedro Fernando Soares Coelho

Pote;
b) Porém, nos actos e contratos até ao montante de 1 500 000$,

é suficiente a assinatura da gerente Gisela Maria Matreno Gabriel
Duarte.

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

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12853909

FRESTIL � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 312
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500947589; ins-
crição n.º 12; número e data da apresentação: 40/000413.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao artigo 1.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar para todos os seus actos e contratos
a denominação de FRESTIL � Indústria e Comércio de Produtos
Alimentares, L.da, e tem a sua sede na Rua de Gomes Freire de An-
drade, 12-A, 1.º, direiro, freguesia da Parede, concelho de Cascais,
conta o seu início em 3 de Dezembro de 1979, durará por tempo
indeterminado.

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

Está conforme o original.

27 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12836613

PALÁCIO DA QUINTA � ADMINISTRAÇÃO DE BENS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9367
(Cascais); inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 41/
000413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

8 � Apresentação n.º 41/000413.
Designação dos órgãos sociais, em 16 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Luís António Roquette

Ricciardi, casado; vogais � Manuel Maria Fróis Leitão dos Santos,
casado; James Edward Risso-Gill, casado; Renato de Albuquerque,
casado, e Óscar Americano Neto, casado.

Fiscal único � Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Maria Ribeiro da Cunha, revisor oficial de contas; suplente � Amá-
vel Alberto Freixo Calhau, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Mais certifico a prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12836664

QUINTA PATINO � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
TURÍSTICOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7483
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500877234; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 42/000413.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

21 � Apresentação n.º 42/000413.
Designação dos órgãos sociais, em 16 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Luís António Roquette

Ricciardi, casado; vogais � Manuel Maria Fróis Leitão dos Santos,
casado; James Edward Risso-Gill, casado; Renato de Albuquerque,
casado, e Óscar Americano Neto, casado.

Fiscal único � Amável Calhau, Ribeiro da Cunha & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por José
Maria Ribeiro da Cunha, revisor oficial de contas; suplente � Amá-
vel Alberto Freixo Calhau, revisor oficial de contas.

Prazo: quadriénio de 2000-2003.
Mais certifico a prestação de contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

27 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel dos
Remédios Marques. 12836656

PARPOR � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8694
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502236329; nú-
mero e data da apresentação: 110/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855513

SOVIS � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3904
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501940235; nú-
mero e data da apresentação: 88/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819541

HAGA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2657
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500931844; nú-
mero e data da apresentação: 87/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819550

RATOLA � INDÚSTRIA HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3288
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501671080; nú-
mero e data da apresentação: 90/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819525

AUTO TÁXI ADROANENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 688
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500967539; nú-
mero e data da apresentação: 89/140799.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819533

STILAVI � CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 12 215
(Sintra); identificação de pessoa colectiva n.º 503797103; número
e data da apresentação: 32/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

18 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326203

CLÍNICA MÉDICA E DENTÁRIA DE ALVIDE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8715
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503589799; nú-
mero e data da apresentação: 34/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326181

F. M. CUNHA � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 729
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504257625; nú-
mero e data da apresentação: 33/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

26 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 07326190

O. C. T. � ORGANIZAÇÃO DE CONSULTORES
TÉCNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5451
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501054243; nú-
mero e data da apresentação: 37/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

14 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12836206

ARALAB � EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO
E ELECTROMECÂNICA GERAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8784
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501516590; nú-
mero e data da apresentação: 36/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

13 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819355

CARNARTE � TALHO E CHARCUTARIA FINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9383
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503868370; nú-
mero e data da apresentação: 39/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

14 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819320

CABEÇO DOS ARCOS, URBANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 174
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 504084844; nú-
mero e data da apresentação: 38/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

14 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819339

MELAPRE � MEDICINA LABORAL PREVENTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8624
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503558192; nú-
mero e data da apresentação: 109/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10855505

PIÑEIRO & FERNANDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2278
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 501249680; nú-
mero e data da apresentação: 113/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819428

SOCIEDADE DE CLÍNICA MÉDICA E ENDOCRINOLOGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 754
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502543868; nú-
mero e data da apresentação: 112/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

17 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 12794554

BATALHA & AMADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 171
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 500042780; nú-
mero e data da apresentação: 115/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819444

MANUEL MARQUES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4691
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 502453729; nú-
mero e data da apresentação: 114/140799.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819436

FRIPAULO � REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7792
(Cascais); identificação de pessoa colectiva n.º 503303178; nú-
mero e data da apresentação: 116/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

12 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 10819452

ÓPTICA CENTRAL DE SÃO JOÃO DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2738
(Cascais); número e data da apresentação: 119/140799.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos respeitantes à prestação de contas do ano de
1998.

11 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Conceição
Ferreira Marques. 09740368

LISBOA � 1.A SECÇÃO

EQUIPACONTAS � GABINETE DE CONTABILIDADE,
CONTENCIOSO E FISCALIDADE, L.DA

Sede: Rua de Martens Ferrão, 34, rés-do-chão, direito, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1053; identificação de pessoa colectiva n.º 501150382;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/990827.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato social, com reforço de capital, quanto
ao artigo 4.º, o qual fica com a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade é exercida pela sócia Ana Maria de Cas-
tro Figueira Gonçalves, bastando a sua intervenção para validamente
vincular a sociedade.

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

Está conforme o original.

20 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10581740

ARMINDA CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3263; identificação de pessoa colectiva n.º 500516227;
data da apresentação: 990723.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

5 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da Concei-
ção Moreira Cardoso Pereira. 12305790

ARQUISPOR � CONSULTORES EM ARQUITECTURA
E ENGENHARIA DESPORTIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3786; identificação de pessoa colectiva n.º 502975083;
data da apresentação: 990728.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

7 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da Concei-
ção Moreira Cardoso Pereira. 10131671

AFINADORA DE MÁQUINAS DE COSTURA CENTRAL
DE CAMPO DE OURIQUE, L.DA

Sede: Rua de Ferreira Borges, 147-B, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 768/610413; identificação de pessoa colectiva
n.º 500010021; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 52/980811.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

1 � Averbamento n.º 1, apresentação n.º 52/980811.
Deslocou a sede para a Travessa do Barbosa, 23, freguesia de Santa

Isabel, Lisboa

O Conservador, (Assinatura ilegível.)

Está conforme o original.

11 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 09114815

BARROS & BARROS, L.DA

Sede: Rua de José Duro, 20, 3.º, esquerdo, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 193/730206; identificação de pessoa colectiva
n.º 500042136; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
7/981228.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Alteração parcial do contrato com reforço de capital, quanto aos
artigos 4.º e 12.º, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 500 000 000$, dividido em 500 000
acções ordinárias, com o valor nominal de 1000$ cada uma e en-
contra totalmente subscrito e realizado.

2 � As acções poderão revestir a forma escritural ou ser repre-
sentadas por títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000,
10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000 e 100 000 acções.

3 � Os accionistas poderão, a todo o tempo, requerer a conversão
das acções escriturais em tituladas e vice-versa e poderão requerer o
desdobramento dos títulos das suas acções, pela forma que mais lhes
convier, sendo de sua conta as despesas decorrentes da operação.

4 � As acções poderão ser nominativas ou ao portador e reci-
procamente convertíveis.

5 � Os títulos são assinados por dois administradores, podendo a
assinatura ser de chancela.

6 � Os encargos emergentes de quaisquer averbamentos, conversões,
substituições, divisões ou concentrações dos títulos serão suportados
pelos accionistas que requeiram tais operações. Se tais operações
incidirem sobre acções escriturais, o respectivo custo também será su-
portado pelos accionistas interessados, segundo critério a fixar pela
assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � A sociedade vincula-se, nos seguintes termos:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador delegado, dentro dos po-

deres de delegação;
c) Pela assinatura de mandatários, nos termos previstos no ou nos

mandatos;
2 � A constituição de mandatários, bem como a delegação de

poderes, carecem de ser aprovadas por todos os administradores em
funções.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 08373256
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AMPLICONTA � CONTABILIDADE, INFORMÁTICA
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4745/940826; identificação de pessoa colectiva
n.º 503252735; data da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101209

EDITORIAL CAMINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 942; identificação de pessoa colectiva n.º 500439214;
data da apresentação: 990713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10585613

EDITORIAL AVANTE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 059; identificação de pessoa colectiva n.º 500090440;
data da apresentação: 990713.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10585621

EMERG � SERVIÇOS EMERGÊNCIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3549; identificação de pessoa colectiva n.º 502905158;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1997.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 08924538

EMERG � SERVIÇOS EMERGÊNCIA MÉDICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3549; identificação de pessoa colectiva n.º 502905158;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09188274

DÁ MESQUITA & FAUSTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 68 095; identificação de pessoa colectiva n.º 501965831;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09189793

DESPORTO LUZ � ARTIGOS DESPORTIVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 745; identificação de pessoa colectiva n.º 500846294;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 08924201

ANESMÉDICA � CLÍNICA DE ANESTESIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6180; identificação de pessoa colectiva n.º 503718106;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09189702

EUROMARQUES � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 503; identificação de pessoa colectiva n.º 502143207; data
da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 08924368

EULÁLIA & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 626; identificação de pessoa colectiva n.º 500722269;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101403

ESTACOM � COMÉRCIO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3380; identificação de pessoa colectiva n.º 502876590;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101470

APARTHOTEL VILA REAL DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5324/950620; identificação de pessoa colectiva
n.º 503432610; data da apresentação: 990528.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10611800
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AUTODRIL � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 161; identificação de pessoa colectiva n.º 500038767;
data da apresentação: 991105.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 11333650

ARTUR AMARAL & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 935; identificação de pessoa colectiva n.º 500031444;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Ajudante Principal, Filomena da Concei-
ção Moreira Cardoso Pereira. 10101420

DOMUSROSAE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8041/981223; identificação de pessoa colectiva
n.º 504613332; data da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101217

ALBERTO & CELESTINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500457905;
data da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101225

DROGARIA FORMOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 646/610913; identificação de pessoa colectiva
n.º 500458987; data da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 10101241

DAZE � SOCIEDADE IMPORTADORA
E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 247; identificação de pessoa colectiva n.º 500598665;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 08924546

APPLETON II � CIRURGIA CRANIOMAXILOFACIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6261; identificação de pessoa colectiva n.º 503838840;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 08924139

BARRA � CONFECÇÕES ARTÍSTICAS
E DESPORTIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 61 389; identificação de pessoa colectiva n.º 501525025;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09189599

ARFA � ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5909; identificação de pessoa colectiva n.º 503630438;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09189572

BRANQUETING � SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO
E BANQUETES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7623; identificação de pessoa colectiva n.º 504188666;
data da apresentação: 20000405.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1999.

4 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 12309451

ANTUNES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 927; identificação de pessoa colectiva n.º 500515948;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Tava-
res. 09189645

ESPECIARIAS FINAS � GALERIA DE ARTE
E ARTESANATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3377; identificação de pessoa colectiva n.º 502870869;
data da apresentação: 990811.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante Fernanda Maria Ta-
vares. 10860681

ALLA � ACESSÓRIOS E REPARAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 538; identificação de pessoa colectiva n.º 502148110; data
da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  10101411

APLITOP � TOPOGRAFIA APLICADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 659/890706; identificação de pessoa colectiva
n.º 502186151; data da apresentação: 990812.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

18 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10846026

ARMAZÉM F � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5762; identificação de pessoa colectiva n.º 503577650;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10101608

AUTO TÁXIS ESPÍRITO SANTO & PAIXÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2463; identificação de pessoa colectiva n.º 500498202;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10101578

AIRSE � ADMINISTRAÇÃO IMOBILIÁRIA RODAM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3942; identificação de pessoa colectiva n.º 503010928;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  10101543

BAZAR OCASIÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6304; identificação de pessoa colectiva n.º 503764655;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  09269843

BAZAR � PALMEIRIM COMÉRCIO DE UTILIDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5967; identificação de pessoa colectiva n.º 503656410;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  09269797

EURO � REPRESENTEX � SOCIEDADE
DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 010; identificação de pessoa colectiva n.º 500812799;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 06920837

ACEINAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 050; identificação de pessoa colectiva n.º 500007543;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares. 10101500

B. A. BARROS & ABREU RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5803; identificação de pessoa colectiva n.º 503591998;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  09189564

ENGIMAIS � ENGENHARIA E CONSULTORIA
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5543; identificação de pessoa colectiva n.º 503511757;
data da apresentação: 990813.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, ficaram depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos que serviram de base ao
registo de prestação de contas do ano de 1998.

20 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Fernanda Maria Ta-
vares.  12312169
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LISBOA � 2.A SECÇÃO

LAVANDARIA LORENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 455/7000729; identificação de pessoa colectiva
n.º 500163782; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990827.

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

Está conforme o original.

8 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994685

NIVUBRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5810/950926; identificação de pessoa colectiva
n.º 502551160; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e
data da apresentação: 30/991210.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi aprovado,
em 23 de Novembro de 1999, o projecto de fusão por incorporação
mediante a transferência global de património das sociedades incor-
poradas.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Monteiro.
11284188

IMORETALHO � GESTÃO DE IMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4862/940124; identificação de pessoa colectiva
n.º 502214597; inscrição n.º 25; número e data da apresentação:
17/000128.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
emissão de 7 000 000 de obrigações, do valor nominal de 1000$
cada, destinadas a subscrição privada.

Montante: 7 000 000 000$.
Data: 6 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Monteiro.
12992135

LUCÍLIA & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 010/610524; identificação de pessoa colectiva
n.º 500832293; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990511.

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

Está conforme o original.

14 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte.  08396310

JÚLIO SIMÕES DA SILVA E IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 333/770330; identificação de pessoa colectiva
n.º 500649545; inscrição n.º 11; data da apresentação: 990716.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   12994758

JOÃO SERRA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 699/761027; identificação de pessoa colectiva
n.º 500608008; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990819.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994740

FRANCISCO DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 253/651109; identificação de pessoa colectiva
n.º 500119368; inscrição n.º 12; data da apresentação: 990929.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994731

JOÃO MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 886/620615; identificação de pessoa colectiva
n.º 500492131; inscrição n.º 5; data da apresentação: 991021.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   08035717

GAROTEL � SOCIEDADE DE INICIATIVAS TURÍSTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 27 968/600127; identificação de pessoa colectiva
n.º 500125325; inscrição n.º 12; data da apresentação: 991014.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   10502947

FERREIRA & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 201/790919; identificação de pessoa colectiva
n.º 500904596; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990813.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 08924180

FLORA � VITA, PRODUTOS NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 292/880829; identificação de pessoa colectiva
n.º 502026987; inscrição n.º 8; data da apresentação: 990812.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994723

J. MONTEIRO & MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 660/660416; identificação de pessoa colectiva
n.º 500496145; inscrição n.º 11; data da apresentação: 991122.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 08731373

GESTNET � GESTÃO DE NOVAS EMPRESAS
TECNOLÓGICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8008/980119; identificação de pessoa colectiva
n.º 504050532; inscrição n.º 7; data da apresentação: 991222.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.<tx4>Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11285931

JORGE GONÇALVES � ELECTRICIDADE
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7430/971008; identificação de pessoa colectiva
n.º 503976377; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990927.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 08844682

FRONTEIRA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA
E DE ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 452/740201; identificação de pessoa colectiva
n.º 500121877; inscrição n.º 11; data da apresentação: 990730.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 11474599

GC � GESTÃO E COORDENAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 133/731106; identificação de pessoa colectiva
n.º 500122792; inscrição n.º 22; data da apresentação: 990903.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte. 11475544

FOTO INDUSTRIAL � LABORATÓRIO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E PUBLICITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5890/951106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502109297; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, número e
data da apresentação: 21/991022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
nomeação do conselho de administração e fiscal único, por delibe-
ração de 31 de Dezembro de 1999.

Conselho de administração: presidente e administrador-delegado
� João José Alexandre Alves; vogais � Irene da Conceição Pinto
de Brito e Nélson Rebelo Santos Silva, casado, residente na Rua de
Antero de Quental, 19, 1.º, direito, Barcarena, Oeiras.

Fiscal único: efectivo � Paula Saraiva e Manuel Pereira, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; suplente � Carlos Teixeira e
Noé Gomes, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Monteiro.
12993409

FOTO INDUSTRIAL � LABORATÓRIO COMERCIAL,
INDUSTRIAL E PUBLICITÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5890/951106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502109297; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 14, número e
data da apresentação: 21/991022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
cessação de funções do administrador Fernando Joaquim Amante Ri-
beiro, por ter sido destituído em 31 de Agosto de 1999.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Monteiro.
11302950

GAGE CORPORATION (PORTUGAL) � PRODUTOS
DE LIMPEZA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9527/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 504589970; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
18/991006.

Certifico que The Gage Corporation constituiu a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

ARTIGO 1.º

Forma, firma e sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade unipessoal
por quotas, adopta a denominação Gage Corporation (Portugal) �
Produtos de Limpeza, Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Avenida
da Liberdade, 245, 5.º, C, freguesia do Coração de Jesus, em Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade des-
locar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, e criar, transferir ou encerrar sucursais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação no território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade é o comércio de produtos de limpeza para
uso industrial e a prestação de serviços conexos.
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ARTIGO 3.º

Aquisição e participações em outras sociedades, contrato
da sócia com a sociedade

1 � A sociedade poderá, em conformidade com a lei e mediante
simples deliberação da gerência, participar na constituição e por
outras formas adquirir participações em outras sociedades, qualquer
que seja o seu objecto, incluindo sociedades reguladas por lei espe-
cial, bem como agrupamentos complementares de empresas, agru-
pamentos europeus de interesse económico, consórcios e associa-
ções em participação.

2 � A sócia única poderá celebrar com a sociedade negócios ju-
rídicos que sirvam a prossecução do objecto desta.

ARTIGO 4.º

Capital

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
está representado por uma única quota no valor nominal de 5000
euros, pertencente à sócia única The Gage Corporation.

ARTIGO 5.º

Prestações suplementares

Poderão ser prestadas prestações suplementares de capital até um
montante igual a 50 % do valor do capital social, mediante decisão
da sócia única.

ARTIGO 6.º

Administração

1 � A gerência será exercida por um ou mais gerentes, nomeados
pela sócia única, e com ou sem remuneração, consoante for deci-
dido.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de um gerente ou de
um procurador da sociedade, nos termos e limites dos poderes que
lhe tenham sido conferidos.

3 � A gerência terá os mais amplos poderes de administração e
de representação social, em juízo e fora dele, activa ou passivamen-
te, designadamente para:

a) Adquirir, alienar, permutar ou, por qualquer modo, onerar ou
dispor de quaisquer bens móveis ou imóveis, incluindo veículos au-
tomóveis;

b) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair financiamentos
e realizar quaisquer operações de crédito comercial não vedadas por
lei, junto de quaisquer instituições financeiras;

c) Negociar, propor, aceitar e outorgar em todos os actos e con-
tratos no âmbito do objecto social;

d) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer litígios judiciais ou
extrajudiciais;

e) Comprometer a sociedade em árbitros.
4 � É inteiramente vedado aos gerentes e procuradores obrigar a

sociedade em actos e contratos estranhos ao objecto social.

ARTIGO 7.º

Assembleias gerais

Sem prejuízo do disposto na lei sobre deliberações unânimes e
assembleias universais e salvo nos casos em que outras formalidades
sejam imperativas, a convocação da sócia única para o exercício
das competências das assembleias gerais será feita por carta regista-
da dirigida à sócia única com pelo menos 15 dias de antecedência.

ARTIGO 8.º

Dissolução

Em caso de dissolução da sociedade, a sócia única decidirá sobre a
forma de proceder à liquidação, bem como sobre a nomeação de um
ou mais liquidatários.

Gerentes designados: Donald R. Dixon, divorciado, 821 Wanda
Ave., Ferndale, MI 48220, Estados Unidos da América, Timothy P.
Wing, casado, residente na mesma morada, Bradley J. Kruse, soltei-
ro, maior, Maple House, High St., Potters Bar, Hertfordshire,
En65BS, Grã-Bretanha, e Timothy J. Cain, residente com o primei-
ro, casado.

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Filomena da
Costa Silva Loureiro.  11300531

NIVUBRO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5810/950927; identificação de pessoa colectiva
n.º 502551160; inscrição n.º 13; número e data da apresentação:
16/000306.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
fusão por transferência global do património das sociedades Lisboa
Cinco � Sociedade Imobiliária, L.da, e Gestão Cinco de Outubro �
Sociedade Gestora de Empreendimentos Imobiliários, L.da, o refor-
ço de capital no montante de 335 015 000$ e a alteração do con-
trato quanto ao artigo 3.º, o qual passa a ter a redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 444 350 000$, correspondendo à soma de seis quotas: uma
primeira de 222 152 500$, da sócia Imobilière GSE, uma segunda de
44 430 500$, da sócia Compagnie Imobilière Auxiliaire-Cimoxi, uma
terceira de 44 430 500$, da sócia Crédit Lyonnais Investment
Properties-Clip, uma quarta de 44 430 500$, da sócia Compagnie
Foncière de Construction, uma quinta de 44 430 500$, da sócia Sofal
et Cie., e uma sexta de 44 430 500$, da sócia UNIMO.

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

Está conforme o original.

2 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Estela Monteiro.
11437014

LISLON � MINIMERCADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4365/931124; identificação de pessoa colectiva
n.º 503095788; inscrição n.º 3; data da apresentação: 991222.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   11356499

JOCASERVE � APOIO A IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3464/921030; identificação de pessoa colectiva
n.º 502865725; inscrição n.º 5; data da apresentação: 991209.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994987

HIDROCANO � CANALIZAÇÕES, ÁGUAS, GÁS
E ESGOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2986/920406; identificação de pessoa colectiva
n.º 502739550; inscrição n.º 3; data da apresentação: 991026.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 10464018
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NOVA NOIVA � ALTA COSTURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2551/911023; identificação de pessoa colectiva
n.º 502636440; inscrição n.º 14; data da apresentação: 990812.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 08731284

JOSÉ AMARAL GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 871/680726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500450889; inscrição n.º 8; data da apresentação: 990913.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 11475218

LEILOEIRA LUZITANA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5905/951114; identificação de pessoa colectiva
n.º 503477141; inscrição n.º 29; data da apresentação: 991029.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11310030

H. B. A. � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5567/950523; identificação de pessoa colectiva
n.º 503425524; inscrição n.º 6; data da apresentação: 990730.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994715

JÚLIO ANTUNES MOREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 66 824/870911; identificação de pessoa colectiva
n.º 501883940; inscrição n.º 5; data da apresentação: 991008.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1997.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994707

NEVES & CORTE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 683/850211; identificação de pessoa colectiva
n.º 500509085; inscrição n.º 8; data da apresentação: 990803.

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

Está conforme o original.

25 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 10130306

LISNOVA � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 705/850215; identificação de pessoa colectiva
n.º 501537180; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990908.

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

Está conforme o original.

26 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 10472339

NOVADELTA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE CAFÉS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 227/841105; identificação de pessoa colectiva
n.º 501471391; inscrição n.º 11; data da apresentação: 991221.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 11475978

HYPROMAT PORTUGAL, LAVAGEM DE VEÍCULOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1319/900202; identificação de pessoa colectiva
n.º 502283556; inscrição n.º 18; data da apresentação: 991112.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994677

FONOTEL � COMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 331/830805; identificação de pessoa colectiva
n.º 501397469; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991014.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  11301961

L. M. & M. � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3038/920430; identificação de pessoa colectiva
n.º 502761113; inscrição n.º 7; data da apresentação: 991018.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  10875620
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HUILACAR � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 271/770321; identificação de pessoa colectiva
n.º 500646716; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990729.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   07824475

G. B. I. � GESTÃO DE BENS IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5116/941117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502632135; inscrição n.º 8; data da apresentação: 991015.

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

Está conforme o original.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11320805

HEMODIAL � CENTRO DE DIÁLISE RENAL
DO RESTELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 084/790820; identificação de pessoa colectiva
n.º 500891729; inscrição n.º 9; data da apresentação: 990720.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994693

NMC � CENTRO MÉDICO NACIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 996/810205; identificação de pessoa colectiva
n.º 501127550; inscrição n.º 17; data da apresentação: 990720.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte.  12994669

HERDEIROS DE MANUEL MARTINS TRAVASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 560/550915; identificação de pessoa colectiva
n.º 500134243; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991022.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  11312580

INFOR � SOCIEDADE PORTUGUESA DE ESTUDOS
DE INFORMÁTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 258/720329; identificação de pessoa colectiva
n.º 500139490; inscrições n.os 19 a 22; data das apresentações:
991022.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1995, 1996, 1997 e 1998.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994804

LEITÃO DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 866/370621; identificação de pessoa colectiva
n.º 500493022; inscrição n.º 10; data da apresentação: 990720.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12995053

J. ALVES & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 26 836/580312; identificação de pessoa colectiva
n.º 500480524; inscrição n.º 8; data da apresentação: 991210.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  11302801

FERREIRA & DAMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 311/690702; identificação de pessoa colectiva
n.º 500957711; inscrições n.os 8 e 9; data da apresentação:
991130.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11322403

LUCIANO & CALDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 929/611104; identificação de pessoa colectiva
n.º 500551804; inscrição n.º 5; data da apresentação: 990518.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   12995045

GARCIA & MOITEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 909/630713; identificação de pessoa colectiva
n.º 501069909; inscrição n.º 9; data da apresentação: 990830.

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

Está conforme o original.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12995037
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MARSH, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 285/670801; identificação de pessoa colectiva
n.º 500389365; inscrição n.º 28; data da apresentação: 990708.

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

Está conforme o original.

23 de Agosto de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte.  10101713

FREITAS & FELGUEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 086/670616; identificação de pessoa colectiva
n.º 500909466; inscrição n.º 5; data da apresentação: 990727.

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

Está conforme o original.

19 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte. 08396345

JOSÉ SANTOS & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 140/620906; identificação de pessoa colectiva
n.º 500451052; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990921.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte.  10905456

F. DE BARROS E BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 31 845/611023; identificação de pessoa colectiva
n.º 500348065; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991008.

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

Está conforme o original.

2 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte.  12966070

JOÃO CRISTÓVÃO, EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 819/740424; identificação de pessoa colectiva
n.º 500149372; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990701.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Perei-
ra Duarte.  08396353

NEOGRAF � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1570/900507; identificação de pessoa colectiva
n.º 502340363; inscrição n.º 4; data da apresentação: 991001.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994979

GRÁFICA JOREFE � TIPOGRAFIA E OFFSET, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1685/901211; identificação de pessoa colectiva
n.º 502461861; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991011.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11300957

KHIMJI LILADHAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 124/800207; identificação de pessoa colectiva
n.º 500934436; inscrição n.º 5; data da apresentação: 991018.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 07577869

FOTOCID � FOTOGRAFIA E CINEMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 412/800603; identificação de pessoa colectiva
n.º 500981922; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990802.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994960

GUILHERME FERREIRA E FILHOS � PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 116/800624; identificação de pessoa colectiva
n.º 501052186; inscrição n.º 7; data da apresentação: 991220.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 11285648

FISOBRA � CONSULTORIA E FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 653/800102; identificação de pessoa colectiva
n.º 500908370; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990702.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994952
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HERMES & FIGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 358/791026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500923361; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990730.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994944

FLORES ADALILA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 359/690719; identificação de pessoa colectiva
n.º 500876258; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990803.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994936

LEITARIA AJUDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 988/790726; identificação de pessoa colectiva
n.º 500540870; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990806.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  10472649

GONÇALVES & FURTADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 112/760429; identificação de pessoa colectiva
n.º 500441812; inscrição n.º 10; data da apresentação: 990830.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12995010

JOSÉ LOPES & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 46 648/740316; identificação de pessoa colectiva
n.º 500157430; inscrição n.º 5; data da apresentação: 990802.

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

Está conforme o original.

17 deAbril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  08932840

JOSÉ PEREIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 114/680313; identificação de pessoa colectiva
n.º 501358226; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990803.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994010

GECA � GABINETE DE CONSULTADORIA
E ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5505/950419; identificação de pessoa colectiva
n.º 502196378; inscrição n.º 10; data da apresentação: 990813.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994898

JACINTO GUIMARÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 783/890912; identificação de pessoa colectiva
n.º 500513546; inscrição n.º 3; data da apresentação: 991207.

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

Está conforme o original.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994880

GALOPIM VÍDEO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 195/880808; identificação de pessoa colectiva
n.º 502018950; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991008.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994871

INTERDISCO � CENTRO DE PROMOÇÃO
E DISTRIBUIÇÃO DE DISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 956/750414; identificação de pessoa colectiva
n.º 500363030; inscrição n.º 3; data da apresentação: 991020.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994863

GALERIA DE ARTE CARLOS DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8138/980227; identificação de pessoa colectiva
n.º 504085077; inscrição n.º 2; data da apresentação: 990716.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.   08781567

INESC � CONSULTADORIA E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8896/990104; identificação de pessoa colectiva
n.º 504551221; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990714.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  12994855

JÚLIO FERREIRA & A. FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 869/820414; identificação de pessoa colectiva
n.º 501264299; inscrição n.º 9; data da apresentação: 991020.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  07824815

GODIFER � OBRAS PÚBLICAS E CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 034/880721; identificação de pessoa colectiva
n.º 502030267; inscrição n.º 5; data da apresentação: 991007.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  11300671

FEITORIA � SOCIEDADE DE ARTES DECORATIVAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 329/871203; identificação de pessoa colectiva
n.º 501913785; inscrição n.º 6; data da apresentação: 990719.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994847

J. A. FERREIRA � EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS
INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 590/861216; identificação de pessoa colectiva
n.º 501764496; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990723.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 10799907

I. C. B. � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE BORRACHAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 933/860919; identificação de pessoa colectiva
n.º 501716629; inscrição n.º 9; data da apresentação: 990622.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994839

NÚCLEO � ENGENHEIROS PROJECTISTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 619/820126; identificação de pessoa colectiva
n.º 501238778, inscrição n.º 6; data da apresentação: 990806.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 08852146

FINANCAR � EXPORTAÇÃO, IMPORTAÇÃO, COMISSÕES,
REPRESENTAÇÕES E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 362/811014; identificação de pessoa colectiva
n.º 501230157; inscrição n.º 5; data da apresentação: 990730.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994790

JOSÉ DE MELLO SAÚDE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3923/921210; identificação de pessoa colectiva
n.º 502884665; inscrição n.º 13; data da apresentação: 990729.

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

Está conforme o original.

14 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte. 12994782

GLOBO EUROPA � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5223/950208; identificação de pessoa colectiva
n.º 503354180; inscrição n.º 6; data da apresentação: 991116.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 11475323
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FRONTIA � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5523/950504; identificação de pessoa colectiva
n.º 503413275; inscrição n.º 4; data da apresentação: 990707.

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

Está conforme o original.

7 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pereira
Duarte.  11474874

HIDROCENTRAIS DOS ARCOS. S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6092/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579157; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990721.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 12967343

HIDROCENTRAIS DO MINHO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6091/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579203; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990721.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 12967556

HIDROIMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6090/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579181; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990721.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte.   12967548

HIDROCENTRAIS DE LAFÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6089/960201; identificação de pessoa colectiva
n.º 503579130; inscrição n.º 7; data da apresentação: 990721.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 12967530

HEVAM � IMOBILIÁRIA E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6078/960718; identificação de pessoa colectiva
n.º 503690074; inscrição n.º 9; data da apresentação: 990721.

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

Está conforme o original.

7 de Fevereiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 12982393

INÓVICA � NOVAS TECNOLOGIAS MÉDICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6010/951228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556068; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990819.

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

Está conforme o original.

24 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte.  08372004

IMATILAL QUIMJI & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6557/960906; identificação de pessoa colectiva
n.º 503713562; inscrição n.º 3; data da apresentação: 990819.

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

Está conforme o original.

31 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte.  11475684

FERRINHOS & C.A � PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6481/960726; identificação de pessoa colectiva
n.º 503695580; inscrição n.º 5; data da apresentação: 990702.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte.  11475366

INTER REDITUS � PRESTAÇÃO INTEGRADA
DE SERVIÇOS INFORMÁTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6074/970304; identificação de pessoa colectiva
n.º 503832472; inscrição n.º 8; data da apresentação: 990802.

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

Está conforme o original.

27 de Janeiro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Celeste Pe-
reira Duarte. 10105220

LISBOA � 3.A SECÇÃO

SUISSATLANTI HOTELARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 14 904; identificação de pessoa colectiva n.º 500134391;
data da apresentação: 990729.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1998.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12602094

TRÊS SINAIS EDITORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9418; identificação de pessoa colectiva n.º 504410237;
data da apresentação: 000502.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

3 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12999601

SANTANDER � GESTÃO, CONSULTADORIA
E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5580; identificação de pessoa colectiva n.º 503349755;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas dos anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 e 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12552437

REFUNDOS � SOCIEDADE GESTORA DE FUNDOS
DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 4046; identificação de pessoa colectiva n.º 502913290;
data da apresentação: 000427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12313963

SODECIL � SOCIEDADE PARA O DESENVOLVIMENTO
DE COMÉRCIO INTERNACIONAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8586; identificação de pessoa colectiva n.º 500418136;
data da apresentação: 000427.

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

27 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12998044

RIBEIRO E MARTINS GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 248; identificação de pessoa colectiva n.º 500232059;
data da apresentação: 000427.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12313858

ROCERSA � CERÂMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6521; identificação de pessoa colectiva n.º 503581372;
data da apresentação: 000427.

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

28 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12313777

SINTAX LOGÍSTICA � TRANSPORTES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5871; identificação de pessoa colectiva n.º 502711710;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12998168

STAND AUTO GÓIS, COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 500; identificação de pessoa colectiva n.º 500761787;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12998419

SOTALMA � SOCIEDADE TÉCNICA DE CONSTRUÇÃO
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 664; identificação de pessoa colectiva n.º 500274738;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12998290

SOCIEDADE INDUSTRIAL FARMACÊUTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9761; identificação de pessoa colectiva n.º 500266771;
data da apresentação: 000428.

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

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12309001

TURBOGESTÃO � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5901; identificação de pessoa colectiva n.º 503408123;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.   12998320
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SANTOS & PEDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 403; identificação de pessoa colectiva n.º 500950415;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12998184

SOCIEDADE PERMUTADORA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 15 794; identificação de pessoa colectiva n.º 500267693;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12998567

OREY � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 960; identificação de pessoa colectiva n.º 501153209;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço. 12998605

SPRADER � PROMOÇÃO, ADMINISTRAÇÃO
E COMÉRCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6002; identificação de pessoa colectiva n.º 503435830;
data da apresentação: 000428.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados na pasta respectiva os documentos referentes à prestação de
contas do ano de 1999.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Jesus Lou-
renço.  12998761

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MIDAS INVESTIMENTOS � SOCIEDADE FINANCEIRA
DE CORRETAGEM, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 700/890811; identificação de pessoa colectiva
n.º 502204028; inscrição n.º 40; número e data da apresentação:
18/990310.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
contrato, quanto ao artigo 1.º, n.º 1, aditando ao artigo 11.º os n.os 6
e 7, os quais passam a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A Sociedade continua a adoptar a firma Midas Investimen-
tos � Sociedade Financeira de Corretagem, S. A., com sede na Rua
de Mouzinho da Silveira, 15, freguesia do Coração de Jesus, em Lis-
boa, e continua a sua duração por tempo indeterminado.

Que, ainda em execução da deliberação da assembleia geral da sua
representada, de 12 de Março de 1996, constante da acta n.º 4, aditam

ao artigo 11.º do contrato social os n.os 6 e 7, ficando este artigo
com a seguinte nova redacção:

ARTIGO 11.º

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � (Mantém-se.)
5 � (Mantém-se.)
6 � Em caso de destituição sem justa causa antes do termo do

mandato em curso, o administrador destituído apenas terá direito, a
título de cláusula penal, a um pré-aviso de três meses para cessação
de efectividade de funções.

7 � Nenhum administrador poderá tomar posse e iniciar o exer-
cício das funções sem previamente declarar ter conhecimento e
aceitar por escrito o disposto no n.º 6 imediatamente antecedente.

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

Está conforme o original.

12 de Abril de 2000.� A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo.  08926239

CARDIOEUROPA � SERVIÇOS MÉDICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8664/991220; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 16/991220.

Certifico que entre:
1.º José Manuel Costa de Sousa Ramos, natural da freguesia de

Santa Isabel, concelho de Lisboa, casado no regime da comunhão
geral de bens com Beatriz Eugénia Gonçalves Palmeiro de Sousa
Ramos, residente na Rua de Leopoldo de Almeida, 5, 6.º, direito,
em Lisboa, contribuinte fiscal n.º 134950011;

2.º Pedro Manuel Patrício de Matos, natural da freguesia de São
Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, casado com Ana Maria
Pereira Ferreira de Matos, no regime da comunhão de adquiridos,
residente na Rua de Manuel da Silva Leal, 11, 7.º, direito, em Lis-
boa, contribuinte fiscal n.º 110912292;

3.º Luís Manuel Duarte Bernardes, natural da freguesia de Freiria,
concelho de Torres Vedras, casado com Maria de Lurdes dos Santos
Félix Bernardes, no regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de José Galhardo, 3, 1.º, E, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 157092577;

4.º Duarte Nuno Frazão Cacela, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de Alcaria, concelho de Porto de Mós, residente na Rua de
Gomes Freire, 123, 5.º, direito, em Lisboa, contribuinte fiscal
n.º 157092577;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CARDIOEUROPA � Serviços Médi-
cos, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Rua de Manuel da Silva
Leal, 11, 7.º, direito, freguesia de São Domingos de Benfica.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
transferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste em:
a) Realização de exames cardiológicos e outras actividades de diag-

nóstico;
b) Prestação de outros cuidados e serviços médicos.
2 � A sociedade poderá adquirir quaisquer bens móveis e imó-

veis, bem como participar no capital social de outras sociedades,
por simples decisão da gerência.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 002 412$, encontrando-se totalmente subs-
crito e realizado em dinheiro, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma de 250 603$, pertencente ao sócio José Manuel Costa
de Sousa Ramos; uma de 250 603$, pertencente ao sócio Pedro
Manuel Patrício de Matos; uma de 250 603$, pertencente ao sócio
Luís Manuel Duarte Bernardes, e uma de 250 603$, pertencente ao
sócio Duarte Nuno Frazão Cacela.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 120 � 24 de Maio de 2000 11 172-(65)

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nos termos e condições a acordar previamente em assem-
bleia geral convocada para o efeito.

ARTIGO 5.º

1 � A transmissão inter vivos, total ou parcial, de quotas e as
divisões a ela necessárias são livres quando a favor da própria socie-
dade e entre sócios e seus descendentes.

2 � Fora dos casos previstos no número anterior, a cessão total
ou parcial de quotas depende do consentimento da sociedade, que
tem direito de preferência, não assistindo aos sócios qualquer direito
de preferência.

3 � O direito de preferência a exercer pela sociedade sê-lo-á nas
precisas condições do negócio sobre o qual a preferência é exercida.
O prazo para a sociedade deliberar sobre o previsto no parágrafo
anterior é de 60 dias a contar do conhecimento da proposta de
cessão, a qual conterá obrigatoriamente a identificação do cessioná-
rio e de todas as condições de cessão.

4 � Não são permitidas cessões de quotas, a qualquer título, que
obstem à prossecução do objecto social da sociedade por previsível,
possível ou hipotético cancelamento do competente alvará, caso o
mesmo seja ou venha a ser exigível.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas de qualquer sócio
quando a quota tenha sido penhorada, arrolada ou arrematada por
quem não seja sócio, por qualquer modo, quando se encontre sujeita
a procedimento contencioso e, ainda, no caso de falecimento ou
dissolução do seu titular.

2 � O valor da quota a amortizar será o que resultar do último
balanço aprovado, sem qualquer correcção dos seus valores activos
ou passivos, salvo se outro for o critério imposto por lei impera-
tiva.

3 � O valor da quota a amortizar será pago até ao limite máxi-
mo de três prestações anuais e sucessivas, considerando-se o mesmo
efectuado com o depósito da primeira prestação na Caixa Geral de
Depósitos.

4 � No caso de falecimento de um sócio, e enquanto se mantiver
indivisa, os seus herdeiros ou representantes legais designarão um de
entre si para o exercício dos respectivos direitos sociais.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais geren-
tes, eleitos de entre sócios ou não sócios, conforme for deliberado
em assembleia geral.

2 � Os gerentes serão remunerados ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, a qual poderá determinar que essa remu-
neração consista parcialmente numa percentagem dos lucros.

3 � A nomeação e destituição de gerentes está sujeita aos votos
expressos nesse sentido correspondentes, pelo menos, a 60 % do
capital social.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade terá poderes para praticar os actos
que se compreendam na execução do objecto social e, nomeadamente,
para:

a) Celebrar quaisquer actos e contratos da sociedade e subscrever
títulos cambiários;

b) Propor e fazer seguir quaisquer acções judiciais, transigir, desis-
tir da instância ou pedido e confessá-lo nas mesmas acções e
comprometer-se em árbitros;

c) Comprar e locar bens móveis e imóveis.
2 � É vedado aos gerentes praticar actos que não forem neces-

sários ou convenientes para a realização do objecto social, com
respeito pelas deliberações dos sócios.

ARTIGO 9.º

Para que a sociedade fique obrigada por quaisquer actos ou contra-
tos que directamente se reportem à sua actividade social, bem como
naqueles que respeitem à aquisição de bens a integrar no activo
imobilizado, ainda que através de contratos de locação ou similares,
é sempre necessária a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 10.º

  1 � Para convocação das assembleias gerais é suficiente o en-
vio, com a antecedência mínima de 15 dias, para a sede ou residên-
cia dos sócios de carta registada, com aviso de recepção, donde

constem o dia, a hora e o local da mesma e a respectiva ordem de
trabalhos.

2 � As assembleias gerais realizar-se-ão, salvo motivo justifica-
do, na sede da sociedade ou na localidade onde a mesma se situe.

1 � Averbamento n.º 1, data da apresentação: 000111 (completa-se).
Gerentes designados: todos os sócios.

26 de Janeiro de 2000.� A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo. 12784940

MAKLER � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8210/990621; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 8/990621.

Certifico que entre:
1.º José Manuel Cortegaça Viana Ruas, contribuinte fiscal

n.º 111057418, casado com Maria Deolinda de Araújo Esteves Viana
Ruas, no regime da comunhão de adquiridos, residente no Largo do
Monsenhor Delgado, 12, 14.º, esquerdo, em Lisboa, natural da fre-
guesia do Campo Grande, de Lisboa;

2.º Marco Ruas Costa, solteiro, maior, natural da freguesia do
Socorro, de Lisboa, residente no Largo do MFA, 14, em Alfragide,
Amadora, que outorga em representação de José Lourenço Marques,
contribuinte fiscal n.º 124183808, natural da freguesia de Cardielos,
concelho de Viana do Castelo, casado com Rosa Margarida Teixeira
Maia d�Almeida, no regime da comunhão de adquiridos, residente
no Largo do Monsenhor Delgado, 22, 5.º, direito, em Lisboa, como
consta de uma procuração, que arquivo;
foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato
constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma MAKLER � Sociedade de Me-
diação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede no Largo de Pedro Correia
Marques, 8-B, em Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica,
concelho de Lisboa, e durará por tempo indeterminado a contar de
hoje.

2 � Por deliberação da gerência, a sociedade pode transferir a
sua sede para qualquer outro local permitido por lei, bem como abrir,
transferir ou encerrar agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dências, escritórios ou outras formas de representação no País.

2.º

A sociedade terá por objecto a mediação imobiliária.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em numerá-
rio, é de 2 500 000$, correspondente à soma de duas quotas, sendo
uma do valor nominal de 1 500 000$, pertencente ao sócio José
Manuel Cortegaça Viana Ruas, e uma do valor nominal de
1 000 000$, pertencente ao sócio José Lourenço Marques.

4.º

A gerência e a representação da sociedade, em juízo e fora dele,
activa ou passivamente, será assegurada pelos gerentes que forem
designados em assembleia geral, sendo já nomeados gerentes os só-
cios José Manuel Cortegaça Viana Ruas e José Lourenço Marques e
o não sócio Marco Ruas Costa.

1 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos, em
juízo e fora dele, activa ou passivamente, é necessária a assinatura
de dois gerentes.

2 � É expressamente proibido à gerência obrigar a sociedade em
fianças, abonações, letras de favor e mais actos e contratos alheios
aos negócios da sociedade.

5.º

Mediante procuração, a sociedade poderá constituir mandatários
para a representar em actos ou categorias de actos especificados na
procuração.

6.º

1 � A divisão e cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é
livre, mas quando feita a estranhos depende do consentimento da
sociedade, que, em primeiro lugar, e os sócios não cedentes, em
segundo, têm direito de preferência na aquisição da quota que se deseja
dividir ou alienar.
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2 � Se houver mais de um sócio a preferir, a quota será dividida
entre eles.

3 � Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota será
igual ao valor que resultar do último balanço aprovado ou ao valor
nominal da mesma se ainda não existir qualquer balanço aprovado.

7.º

A sociedade só se dissolverá nos casos legais e, em caso de morte
ou interedição de qualquer dos sócios, a sociedade continuará com
os restantes herdeiros ou representantes do falecido ou interdito.

§ único. No entanto, enquanto a quota do sócio falecido ou inter-
dito estiver indivisa, os seus herdeiros ou representantes deverão
escolher um só de entre todos que os represente na sociedade.

8.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota ou quotas pertencentes
a qualquer sócio nos casos e termos seguintes:

a) Por acordo entre os sócios;
b) Se a quota tiver sido objecto de arresto, penhora ou sujeita a

apreensão judicial, se o proprietário não conseguir desonerá-la an-
tes da publicação destinada à convocação dos credores desconheci-
dos;

c) Se a quota tiver sido cedida contra o estabelecido no pacto social;
d) Quando, na partilha ou divisão de bens do casal de algum só-

cio, a quota não fique a pertencer a este.
2 � Salvo acordo em contrário, o preço de qualquer quota para

efeitos da sua amortização será igual ao valor que resultar do último
balanço aprovado, ou ao valor nominal, se ainda não existir qual-
quer balanço aprovado.

3 � Deliberada a amortização, esta considerar-se-á perfeita des-
de logo e, em consequência, o titular da quota amortizada deixará de
ter quaisquer direitos na sociedade, com excepção do recebimento
do preço da amortização, o qual se deverá efectivar no prazo máxi-
mo de 30 dias.

9.º

A sociedade poderá adquirir participações como sócia de respon-
sabilidade limitada, em sociedades com objecto diferente do seu, em
sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupamen-
tos complementares de empresas.

10.º

Após preenchimento da reserva legal, os lucros apurados anual-
mente terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral.

11.º

Quando a lei não exigir outras formalidades, as reuniões de as-
sembleia geral serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos
sócios com 15 dias de antecedência, pelo menos.

22 de Março de 2000.� A Segunda-Ajudante, Maria Olívia de Sousa
Rebelo.  08933138

PORTALEGRE

GAVIÃO

GONÇALO & BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Gavião. Matrícula n.º 63/
000426; identificação de pessoa colectiva n.º 504954318; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000426.

Certifico que, entre Manuel Sebastião Gonçalo e mulher, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato cons-
tante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Gonçalo & Branco, L.da, com
sede no Bairro de Nossa Senhora dos Remédios, 14, 1.º, freguesia e
concelho de Gavião.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 1 100 000$, equivalente a 5486,78 euros,
integralmente realizado em dinheiro e correspondente à soma de duas

quotas, no valor nominal de 550 000$, equivalente a 2743,39 euros,
pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem re-
muneração, será exercida por ambos os sócios, que, desde já, ficam
nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de um para que a
sociedade se considere validamente vinculada em todos os seus ac-
tos e contratos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios. A cessão a estranhos
depende do consentimento da sociedade, tendo esta em primeiro lugar
e os sócios não cedentes, em segundo, direito de preferência.

ARTIGO 6.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamento
do depósito do capital realizado antes do registo definitivo da escri-
tura da constituição de sociedade, a fim de fazer face às despesas
com a aquisição de mobiliário e equipamento com vista à prossecu-
ção do objecto social.

Está conforme o original.

26 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Cristina Marques
da Cruz Manso.   08305013

PORTO

BAIÃO

JOPLAGE � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 301/
000420; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000420.

Certifico que, entre Joaquim Paulo da Costa Lage, solteiro,
maior, e Vítor Fernando Lage, casado com Palmira da Graça de Jesus
Costa na comunhão geral, foi constituída a sociedade em epígrafe, a
qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma JOPLAGE � Construções, L.da, com
sede no lugar da Portela, freguesia de Gouve, do concelho de Baião.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção civil e obras públicas,
loteamentos e urbanizações. Compra e venda de prédios rústicos e
urbanos. Revenda dos adquiridos para este fim e todas as demais
operações legalmente permitidas sobre imóveis.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
12 500 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal
de 8785 euros, pertencente ao sócio Vítor Fernando Lage, e outra
do valor nominal de 3765 euros, pertencente ao sócio Joaquim Pau-
lo da Costa Lage.

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, com ou sem remuneração, confor-
me 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 necessária a assinatura de dois gerentes
ou de um procurador, dentro dos limites conferidos na procuração.

3 � É, porém, vedado aos gerentes vincular a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais.
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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 só-
cios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva 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 cedida
sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

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
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

Está conforme o original.

4 de Maio de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo.  08896526

COOPERATIVA CULTURAL DE BAIÃO � FONTE
DO MEL, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Baião. Matrícula n.º 6/910304;
identificação de pessoa colectiva n.º 502515074; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 2/000407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, pela inscrição
n.º 2, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Nomeação da direcção e do conselho fiscal.
Direcção: presidente � Manuel Pereira Cardoso, casado; secretá-

rio � José Amadeu Guedes de Paiva, divorciado; tesoureiro � Joa-
quim Pereira Pinto Azeredo, casado.

Conselho fiscal: presidente � Cassiano Pereira Monteiro, casa-
do; vogais � Fernando Manuel Miranda de Oliveira Caetano, casa-
do, e Maria Odete Moreira Ferreira Souto, viúva.

Prazo: triénio de 1999-2001.
Data: 27 de Maio de 1999.

Está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Rebelo de
Araújo.  08897026

PORTO � 1.A SECÇÃO

PÃO QUENTE FLOR DAS CAVADINHAS � PADARIA,
PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8866; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
000407; pasta n.º 8866.

Constituição de sociedade

Certifico que, no dia 7 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do
Centro de Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Fran-
cisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exer-
cício, em virtude de o lugar de notário se encontrar vago, compare-
ceram como outorgantes:

1.ª Maria da Conceição Pinheiro Correia Tavares, casada com
Manuel Coelho Tavares, no regime da comunhão de adquiridos,
natural da freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia,
residente na Rua de Pádua Correia, 83, Valadares, Vila Nova de Gaia,
titular do bilhete de identidade n.º 7147837, emitido pelos Serviços
de Identificação Civil de Lisboa, em 29 de Outubro de 1999, contri-
buinte fiscal n.º 134757068;

2.ª Maria Joaquina Pinheiro Correia, casada com Manuel Daniel
Moreira Pinto, no regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, onde reside na
Rua de Codeçais, 461, titular do bilhete de identidade n.º 5940358,

emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 13 de
Outubro de 1998, contribuinte fiscal n.º 134757084.

Verifiquei a identidade das outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes.

Declararam que constituem, entre si, uma sociedade comercial por
quotas, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Pão Quente Flor das Cavadinhas �
Padaria, Pastelaria, L.da, com sede na Rua das Cavadinhas, 265-269,
freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no comércio a retalho de pão, produtos
de pastelaria e de confeitaria, exploração de café, fabrico de pão e
produtos de pastelaria e de confeitaria.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, correspondente a 5000 euros, e está dividido em duas
quotas iguais do valor nominal de 501 205$, pertencentes uma a
cada uma das sócias.

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, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete às sócias, que desde
já são nomeadas 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 só-
cios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes 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

legitimários;
e) Quando, em partilha, for adjudicada a quem não seja sócio;
f)  Por exoneração ou exclusão de um sócio;
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 previs-

tos no número anterior, se a lei não dispuser de outro modo, será
igual ao valor da quota segundo o último balanço 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
reguladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11871229
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MANUEL VARELA SANTOS, ARQUITECTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8887; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
000414; pasta n.º 8887.

Constituição de sociedade

No dia 13 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º Manuel Varela Gaspar dos Santos, casado no regime da comu-
nhão de adquiridos com Ana Cristina da Silva Carrancho Varela
Santos, natural da freguesia de Coimbra (Sé Nova), do concelho de
Coimbra, residente na Rua do Mestre Guilherme Camarinha, 87,
habitação n.º 3.3, no Porto, titular do bilhete de identidade
n.º 8153538, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Por-
to, em 16 de Janeiro de 1996, contribuinte fiscal n.º 188270230,
titular do cartão n.º 4861 N, emitido pela Ordem dos Arquitectos,
com validade até Março de 2002;

2.ª Ana Cristina da Silva Carrancho Varela Santos, natural da fre-
guesia de Amoreira da Gândara, do concelho de Anadia, casada com
o primeiro outorgante e com ele residente, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 8153457, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do
Porto, em 16 de Janeiro de 1996, contribuinte fiscal n.º 190600497.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes.

Declararam os outorgantes que constituem, entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Manuel Varela Santos, Arquitecto, L.da,
com sede na Avenida do Professor Orlando Ribeiro, 397-A, fregue-
sia de Canidelo, do concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de arquitectura.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas, uma do valor nominal de
4000 euros, pertencente ao sócio Manuel Varela Gaspar dos Santos,
e outra do valor nominal de 1000 euros, pertencente à sócia Ana
Cristina da Silva Carrancho Varela Santos.

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, 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 só-
cios não cedentes em segundo lugar do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio nos se-
guintes 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
legitimários;

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11871385

BALGASSAN � DEMOLIÇÃO E CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8879; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 50/
000412; pasta n.º 8879.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BALGASSAN � Demolição e
Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua de Alexandre Herculano,
90, 2.º, sala 1, freguesia da Sé, concelho do Porto.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar filiais, sucur-
sais ou outras formas de representação social.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na demolição de edifícios, reco-
lha, incluindo o seu transporte e tratamento do entulho de demoli-
ções de construção civil, construção de edifícios e obras públicas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 001 euros, dividido em três quotas iguais do valor nominal de
16 667 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 apresentação,
ficam afectas a sócios ou não sócios.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, sendo sempre obri-
gatória a assinatura do gerente Aniceto Justo Sanmartin.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender e tomar de arrendamento quaisquer bens

móveis ou imóveis de e para a sociedade;
b) Comprar e vender viaturas automóveis de e para a sociedade,

podendo celebrar contratos de locação financeira;
c) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Ficam desde já nomeados gerentes todos os sócios.
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ARTIGO 5.º

A cessão a favor de estranhos depende do consentimento da so-
ciedade, gozando os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a
sociedade, em segundo, do direito de preferência na respectiva aqui-
sição.

ARTIGO 6.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até
montante global igual ao décuplo do capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judi-

cial, excepção feita a inventário;
c) Falência ou insolvência do respectivo titular;
d) Cessão de quota sem ou contra o consentimento da sociedade.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

o que a gerência fica autorizada a celebrar quaisquer negócios jurídi-
cos em nome da sociedade, permitindo-lhe ainda o levantamento da
totalidade do capital social, a fim de custear as despesas de
cosntituição e registo da sociedade, aquisição de equipamento e ins-
talação da sede social.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871423

FERNANDO & SÉRGIO � CABELEIREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8890; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
000414; pasta n.º 8890.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Abril de 2000, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram como outor-
gantes:

1.º Fernando Manuel Alves Veiga Pinto, contribuinte fiscal
n.º 200395599, natural  da freguesia de Mafamude, concelho de Vila
Nova de Gaia, residente na Rua de Nova de Alvites, 244, 1.º, es-
querdo, freguesia de Canidelo, concelho de Vila Nova de Gaia, casa-
do com Paula Virgínia Batista Valente sob o regime da comunhão
de adquiridos, portador do bilhete de identidade n.º 10875069, emi-
tido em 8 de Fevereiro de 1998, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa;

2.º Sérgio Paulo Alves Veiga Pinto, contribuinte fiscal
n.º 200395602, solteiro, maior, natural da dita freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua de Manuel Salguei-
ral, 402, 1.º, direito, frente, freguesia de Santa Marinha, concelho
de Vila Nova de Gaia, portador do bilhete de identidade n.º 11507750,
emitido em 1 de Junho de 1995, pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Fernando & Sérgio � Cabelei-
reiros, L.da, e tem a sua sede na Rua da Cidade N�Dola, 77, freguesia
de Foz do Douro, concelho do Porto.

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 exploração de salão de
cabeleireiro.

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

ARTIGO 3.º

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

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até montante global igual ao quíntuplo do capital social.

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 contra-
tos, é suficiente a intervenção de um só gerente.

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 mes-

ma for arrematada, adjudicada ou vendida em processo judicial, ad-
ministrativo ou fiscal;

c) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

Declararam finalmente os outorgantes:
Que as operações sociais poderão iniciar-se a partir de hoje, para

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

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta da Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871300

VÍTOR MOREIRA � DESIGN E PRODUÇÃO GRÁFICA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8889; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 44/
000414; pasta n.º 8889.

Constituição de sociedade

No dia 3 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude de o lugar de notário se encontrar vago, compareceu como
outorgante Vítor Augusto Morais Moreira, solteiro, maior, natural
da freguesia de Massarelos, concelho do Porto, residente na Alame-
da do Cedro, bloco M, 2, 1.º, direito, da freguesia de Mafamude, do
concelho de Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade
n.º 5664113, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 4 de Outubro de 1996, contribuinte fiscal n.º 123054133.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, a qual vai reger-se nos termos e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Vítor Moreira � Design e Produ-
ção Gráfica, Unipessoal, L.da, com sede na Rua de Francisco Ale-
xandre Ferreira, 96-G, freguesia de Santa Marinha, do concelho
de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de artes gráficas, nomeada-
mente design e produção gráfica.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871318

POWERLAB � MATERIAL CIENTÍFICO
E PEDAGÓGICO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8891; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 46/
000414; pasta n.º 8891.

Constituição de sociedade

No dia 14 de Janeiro de 2000, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim, a
notária Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceu como
outorgante João Pedro Esteves de Araújo, solteiro, maior, natural
da freguesia de Barroselas do concelho de Viana do Castelo, resi-
dente na Alameda dos Jardins d�Arrábida, 992, 2.º-A, freguesia de
São Pedro da Afurada, do concelho de Vila Nova de Gaia, titular do
bilhete de identidade n.º 10164833, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Viana do Castelo, em 27 de Abril de 1995, contri-
buinte fiscal n.º 204343461.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, a qual vai reger-se nos termos e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedde adopta a firma POWERLAB � Material Científico e
Pedagógico, Unipessoal, L.da, com sede na Alameda dos Jardins
d�Arrábida, 992, 2.º-A, freguesia de São Pedro da Afurada, do con-
celho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples decisão do sócio único, a gerência da socie-
dade poderá transferir a sua sede para outro local do mesmo conce-
lho ou concelhos limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais,
sucursais ou qualquer outra forma de representação social, em terri-
tório nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em concepção, comercialização, importa-
ção, exportação e representação de produtos diversos, nomeadamente
material pedagógico, didáctico e científico.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme decisão
do sócio único, será nomeada em assembleia geral.

§ único. Para validamente representar e obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de um ge-
rente.

ARTIGO 5.º

1 � O sócio único exerce as competências das assembleias ge-
rais.

2 � As decisões do sócio, de natureza igual às deliberações da
assembleia geral, devem ser registadas em acta assinada pelo sócio.

3 � O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do seu objecto

ARTIGO 6.º

O sócio único está autorizado a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global correspondente a 20 vezes o ca-
pital social.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871326

F. J. M. R. � CAIXILHARIAS E CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8888; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 43/
000414; pasta n.º 8888.

Constituição de sociedade

No dia 17 de Janeiro de 2000, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim, a
notária, Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceu como
outorgante Fernando Jorge Morais Ribeiro, solteiro, maior, natural
da freguesia de Paranhos, desta cidade, residente na Rua de Cabo
Verde, 122, freguesia de Rio Tinto, do concelho de Gondomar, titu-
lar do bilhete de identidade n.º 10389691, emitido pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa, em 12 de Agosto de 1994, contribu-
inte fiscal n.º 218821395.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete de identidade.

Declarou o outorgante:
Que, pela presente escritura, constitui uma sociedade unipessoal

por quotas, a qual vai reger-se nos termos e condições constantes
dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma F. J. M. R. � Caixilharias e Constru-
ções, Unipessoal, L.da, com sede na Rua do Gerês, 60, freguesia de
Cedofeita, desta cidade.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas. Acti-
vidade de engenharia civil; produção e montangem de trabalhos de
carpintaria e caixilharia, revestimentos de pavimentos e paredes e
outras actividades de acabamentos. Promoção imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao outorgante.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme delibera-
ção da assembleia geral, pertence ao sócio, que desde já é nomeado
gerente, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

ARTIGO 5.º

O sócio único, fica desde já autorizado a efectuar negócios jurídi-
cos com a sociedade que sirvam a prossecução do objecto social.

ARTIGO 6.º

O sócio fica autorizado a fazer prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 10 vezes o capital social.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871350

GONÇALVES & PHALEMPIN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8918; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 39/
000427; pasta n.º 8918.
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Contrato de sociedade

No dia 27 de Abril de 2000, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceram:

1.º Luís Manuel de Oliveira Phalempin, contribuinte fiscal
n.º 127654623, casado com Maria José Pimentel Oliveira Phalempin
sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da freguesia de
Ramalde, concelho do Porto, residente na Rua do Sobreiro, 60, 4.º,
direito, em Matosinhos, portador do bilhete de identidade
n.º 3460500, emitido em 21 de Maio de 1999, pelos Serviços de
Identificação Civil de Lisboa;

2.ª Susana Cristina Silva Gonçalves, contribuinte fiscal
n.º 213265850, solteira, maior, natural da freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia, residente na Rua de Nova da Fei-
teira, 130, 2.º, esquerdo, em Grijó, Vila Nova de Gaia, portadora do
bilhete de identidade n.º 10347779, emitido em 28 de Dezembro de
1995, pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pelos seus respectivos bi-
lhetes de identidade.

E por eles foi dito:
Que, pela presente escritura, celebram entre si um contrato de

sociedade comercial por quotas, nos termos dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Gonçalves & Phalempin, L.da, e
tem a sua sede na Rua de 28 de Janeiro, 350, freguesia de Candal,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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 importação, exportação,
representação e comercialização de têxteis e acessórios de moda e
marroquinaria.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

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

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

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.

3 � No caso de exercício do direito de preferência, bem como
no caso do número anterior, a quota será paga pelo valor que lhe
corresponder segundo um balanço especialmente feito para esse fim,
no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais, vencen-
do-se a primeira 60 dias após a respectiva resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Falecimento de sócio a quem não sucedam herdeiros

legitimários;
e) Partilha judicial ou extrajudicial de quota, na parte em que não

for adjudicada ao seu titular;
f) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade.

2 � O valor da amortização, salvo disposição legal ou acordo em
contrário, será o que resultar de um balanço especialmente feito para
esse fim, no prazo de 30 dias, e será pago ao seu titular em duas
prestações iguais e semestrais, com vencimento seis meses e um ano
após o referido balanço.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11922230

100 HORAS � APOIO DOMICILIÁRIO A PESSOAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8927; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000502; pasta n.º 8927.

Constituição de sociedade

No dia 31 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.ª Ana Bela Álvaro Carneiro Baltazar, casada com Fernando Jorge
da Cruz Baltazar no regime da comunhão de adquiridos, natural de
Moçambique, residente na Rua de D. Pedro IV, 2431, 1.º, direito,
traseiras, Valongo, titular do bilhete de identidade n.º 9760020, emi-
tido pelos Serviços de Identificação Civil do Porto, em 21 de Janei-
ro de 2000, contribuinte fiscal n.º 202622347;

2.ª Catarina Braga da Silva Clemente, solteira, maior, natural da
freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, residente na Travessa do
Capitão Carrilho, 122, 3.º, Gulpilhares, Vila Nova de Gaia, titular
do bilhete de identidade n.º 9834089, emitido pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Lisboa, em 21 de Janeiro de 2000, contribuinte
fiscal n.º 203901665.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam as outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma 100 Horas � Apoio Domiciliário a
Pessoas, L.da, com sede na Rua de Passos Manuel, 222, sala 6, fre-
guesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em apoio domiciliário, nomeadamente
apoio social e serviços de higiene.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e está dividido em duas quotas iguais do valor nominal
de 2500 euros, pertencentes uma a cada uma das sócias.

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 ge-
rentes, bastando uma para actos de mero expediente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar 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;

c) Por falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, nomeadamente quando em parti-
lha por divórcio, separação de pessoas e bens ou só de bens a quota
não for adjudicada no todo ou em parte ao respectivo titular; e

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio;

f) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

ARTIGO 7.º

Por falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer sócio, a
sociedade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e os her-
deiros do falecido, do interdito ou inabilitado legalmente represen-
tado, devendo aqueles nomear um entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 8.º

1 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que esta
carecer, nas condições que entenderem.

2 � Por decisão dos sócios poderão os mesmos fazer prestações
suplementares de capital, em numerário, até ao décuplo do capital
social subscrito.

ARTIGO 9.º

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

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922311

A. PORTUGUÊS & C. LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8859; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
000407; pasta n.º 8859.

Constituição de sociedade

No dia 6 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceram como
outorgantes:

1.º António Luis Reynolds de Mendonça Português, casado no
regime da comunhão de adquiridos com Teresa Paula Aragão Gui-
marães de Mendonça Português, natural da freguesia de Santo
Ildefonso, do concelho do Porto, onde reside na Rua de São João
Bosco, 422, rés-do-chão, esquerdo, titular do bilhete de identidade
n.º 3569764, emitido pelos Serviços de Identificação Civil do Por-
to, em 25 de Setembro de 1996, contribuinte fiscal n.º 141260840;

2.ª Carla Alexandra Pereira Machado Lima, casada no regime de
comunhão de adquiridos com Jorge Vasco Ferreira Cerqueira Pinto,
natural da freguesia de Paranhos, do concelho do Porto, residente
na Rua do Professor Rui Luís Gomes, 41, 7.2, freguesia de Santa
Marinha, do concelho de Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de
identidade n.º 10033752, emitido pelos Serviços de Identificação Civil
de Lisboa, em 21 de Fevereiro de 2000, contribuinte fiscal
n.º 209521090.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma A. Português & C. Lima, L.da, com
sede na Rua do Engenheiro Ferreira Dias, 924, sala 30, da freguesia
de Ramalde, do concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em agência, comércio, importação, expor-
tação e representações de produtos diversos, nomeadamente mate-
riais para a construção civil e artigos para decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 005 000$, correspondente, por arrendondamento, a 5013 euros,
e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal de 804 000$,
pertencente ao sócio António Luís Reynolds de Mendonça Portu-
guês, e outra do valor nominal de 201 000$, pertencente à sócia
Carla Alexandra Pereira Machado Lima.

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 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 consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871172

ORTOLUMEX � ORTOPEDIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8876; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
da apresentação: 10 e 11/000412; pasta n.º 8876.
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Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma ORTOLUMEX � Ortopedia, L.da,
e tem a sua sede na Avenida da República, 1120, loja 15, BC, fre-
guesia de Mafamude, Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode abrir,
transferir ou encerrar agências, filiais, sucursais ou qualquer outra
forma de representação, bem como transferir a sede social dentro
do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes.

2.º

A sociedade tem por objecto os serviços de ortopedia; comércio
de artigos ortopédicos, acessórios, importação e exportação.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$ e está dividido em duas quotas iguais no valor de
500 050$ cada uma, pertencendo uma a cada sócio Maria de Lurdes
de Sousa Monteiro Maximino e Fernando César Farto Maximino.

4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida por ambos os sócios,
desde já designados gerentes, e por quem mais vier a ser designado
em assembleia geral.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar, vender ou trocar quaisquer bens de natureza móvel,

designadamente viaturas automóveis;
b) Dar e tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alte-

rar ou rescindir os respectivos contratos de arrendamento;
c) Adquir por trespasse quaisquer estabelecimentos comerciais ou

industriais;
d) Celebrar contratos de locação financeira;
e) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Fica expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade

em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente em abonações, letras de favor, avales, fianças e ou-
tras obrigações.

5.º

A cessão, total ou parcial, de quotas entre sócios é livre, ficando
dependente do prévio consentimento da sociedade a cessão a estra-
nhos, à qual fica reservado o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar;

6.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
b) Quando, por qualquer motivo, a quota seja retirada da livre

disponibilidade do seu titular.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871261

5 E � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8856; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
000407; pasta n.º 8856.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma 5 E � Construções, L.da, e tem
a sua sede no Largo de Eça de Queirós, 157-U, Candal, freguesia de
Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia.

2 � A sociedade poderá, por simples deliberação da gerência, trans-
ferir a sua sede para outro local do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em obras de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 10 000 euros, dividido em três quotas, sendo: uma de 3750 euros
do sócio Cristiano Schachner; uma de 2500 euros do sócio Adriano
Azevedo Sousa, e outra de 3750 euros do sócio João Emanuel Car-
neiro de Vasconcelos Cordeiro dos Santos.

ARTIGO 4.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livre entre sócios, cônjuges
e descendentes dos mesmos, ficando a cessão de quotas a estranhos
dependente do consentimento dos restantes sócios, a quem é reser-
vado o direito de preferência, individualmente, na proporção das
suas quotas, se houver mais do que um a preferir.

ARTIGO 5.º

É vedado a qualquer sócio dar a sua quota em garantia ou caução
sem o prévio consentimento escrito da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, com dispensa de caução e remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exer-
cida por um gerente, ficando desde já nomeado até nova deliberação
o sócio Cristiano Schachner, que não receberá qualquer remunera-
ção.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus ac-
tos e contratos com a assinatura do gerente nomeado.

3 � É vedado ao gerente obrigar a sociedade em actos e contra-
tos estranhos ao seu objecto e fins.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade reserva-se o direito de amortizar qualquer das
quotas, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando houver violação do disposto nos artigos 4.º ou 5.º;
c) Quando a quota for penhorada, arrestada ou de qualquer outro

modo apreendida judicialmente;
d) Por morte, interdição, falência ou insolvência de qualquer dos

sócios.
2 � Sem prejuízo de prevalecerem disposições legais imperativas,

ou deliberação diversa no caso de amortização por acordo do sócio,
a amortização será feita pelo valor da quota aprovado no último
balanço.

3 � É permitido deliberar que a quota amortizada figure no ba-
lanço como tal e que, posteriormente, em vez da quota amortizada,
sejam constituídas uma ou mais quotas destinadas a ser alienadas aos
sócios ou a estranhos.

ARTIGO 8.º

Verificadas e aprovadas as contas do exercício, os lucros líquidos,
após retiradas as necessárias reservas, terão a aplicação que for de-
liberada em assembleia geral por maioria simples, e o remanescente,
se o houver, será distribuído pelos sócios, na proporção das respec-
tivas quotas.

ARTIGO 9.º

Por falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros nomearão
um de entre si que a todos represente, enquanto a quota se mantiver
indivisa.

ARTIGO 10.º

 As assembleias gerais serão convocadas por cartas registadas,
dirigidas aos sócios e expedidas com a antecedência mínima de
15 dias, podendo eles fazer-se representar nelas por outro sócio ou
pelo respectivo cônjuge, mediante carta enviada ao presidente da
assembleia geral.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871130

LAVANDARIA LIDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8808; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000328; pasta n.º 8808.
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Contrato de sociedade

No dia 17 de Dezembro de 1999, nesta cidade do Porto e no
4.º Cartório Notarial, a meu cargo, perante mim, licenciado Álvaro
Mendes da Costa, notário, compareceram como outorgantes:

1.ª Maria de Lurdes Pereira de Matos Santos, natural de
Miragaia, Porto, contribuinte fiscal n.º 148112560, (carta de con-
dução P-615126, de 5 de Março de 1986), casada com o segundo
outorgante sob o regime da comunhão de adquiridos, residente na
Rua de 18 de Abril, 125, Valbom, Gondomar;

2.º José António dos Santos, natural de Miragaia, Porto, contri-
buinte fiscal n.º 148112528, (carta de condução P-361059, de 23
de Junho de 1993), e convivente com a primeira outorgante, sua
esposa.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus re-
feridos documentos de identificação.

Pelos outorgantes foi dito:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lavandaria Lido, L.da, e tem a
sua sede na Avenida de António Coelho Moreira, 497, loja G,
Valadares, Vila Nova de Gaia.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá mu-
dar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para concelhos
limitrofes, bem como poderá criar sucursais, agências e delegações,
em qualquer parte do território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a lavagem e limpeza a seco de têx-
teis e peles.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade poderá subscrever e adquirir participações em
sociedades de responsabilidade limitada e em sociedades reguladas por
leis especiais, bem como participações em agrupamentos comple-
mentares de empresas, independentemente do respectivo objecto.

2 � A sociedade poderá igualmente onerar ou alienar as partici-
pações referidas no número anterior, de que seja titular, por simples
deliberação da gerência.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 004 820$, dividido em duas quotas iguais de 1 002 410$, uma de
cada um dos sócios Maria de Lurdes Pereira de Matos Santos e José
António dos Santos.

ARTIGO 5.º

A constituição de suprimentos depende de deliberação dos sócios,
seja qual for o regime do respectivo contrato.

ARTIGO 6.º

A cessão, total ou parcial, de quotas é livremente permitida entre
sócios, carecendo, porém, do prévio consentimento da sociedade
quando da cessão a estranhos, cabendo, neste caso, o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, à sociedade, e depois aos sócios não
cedentes.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura de qualquer um dos gerentes.

ARTIGO 8.º

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

a) Quando qualquer dos sócios infringir ou violar as disposições
do pacto social ou as deliberações das assembleias gerais;

b) No caso de penhora ou arresto da quota, ou quando haja qual-
quer procedimento judicial contra a mesma;

c) Quando por partilha, a quota não fique a pertencer ao sócio
titular.

2 � Sem prejuízo do estatuído em normas legais imperativas, a
contrapartida pela amortização da quota será o seu valor nominal e
desde logo devida por inteiro.

3 � Em caso de falecimento de qualquer sócio, os seus herdeiros
deverão nomear um de entre si que a todos represente na sociedade
enquanto a quota se mantiver em comunhão hereditária.

ARTIGO 9.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de capi-
tal até ao montante global de 20 000 000$.

Está conforme.

Março de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11957670

AFONSO & SERENO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8877; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 28/
000412; pasta n.º 8877.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Abril de 2000, no Porto e 2.º Cartório Notarial,
perante mim, o notário, licenciado António José de Sousa Ribeiro
Simões, compareceram como outorgantes:

1.º António Afonso, contribuinte fiscal n.º 117677868, titular do
bilhete de identidade n.º 7343056, emitido no Centro de Identifica-
ção Civil Criminal de Lisboa, em 9 de Junho de 1986, natural da
freguesia de Alturas do Barroso, concelho de Boticas, residente na
Rua de Burgães, 266, 4.º, direito, Porto, casado com a segunda ou-
torgante sob o regime da comunhão geral;

2.ª Teresa Dias Sereno Afonso, contribuinte fiscal n.º 117678015,
titular do bilhete de identidade n.º 7511671, emitido no Centro de
Identificação Civil Criminal de Lisboa, em 11 de Setembro de 1986,
natural da referida freguesia de Alturas do Barroso, casada e resi-
dente com o primeiro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos referidos
bilhetes.

Os outorgantes declararam:
Que entre si constituem uma sociedade comercial por quotas, a

qual vai reger-se pelo contrato constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Afonso & Sereno, L.da, e tem sede na
Rua de Burgães, 266, 4.º, direito, freguesia de Cedofeita, Porto.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste no transporte ocasional de passageiros
em veículos ligeiros.

ARTIGO 3.º

O capital social, em dinheiro, é de 5000 euros (equivalente a
1 002 410$), dividido em duas quotas iguais de 2500 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios António Afonso e Teresa Dias
Sereno Afonso.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por ambos os só-
cios, que desde já ficam nomeados gerentes.

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

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade;
b) Tomar de trespasse qualquer estabelecimento;
c) Tomar de arrendamento quaisquer locais, alterar os respecti-

vos contratos;
d) Confessar, desistir e transigir em juízo.
4 � Não é permitido aos gerentes obrigar a sociedade em fian-

ças, abonações e outros actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 6.º

No caso de ocorrer o falecimento de qualquer sócio, os herdeiros
do falecido deverão indicar um de entre si que a todos represente na
sociedade, enquanto a respectiva quota se mantiver indivisa.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Por acordo com o seu titular;
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b) Quando, por qualquer motivo, ela seja retirada da livre dispo-
nibilidade do seu titular.

Os outorgantes declararam, ainda, que fica desde já autorizado
qualquer dos gerentes, ora designado, a proceder ao levantamento
do capital social depositado no Banco Português do Atlântico, S. A.,
a fim de fazer face às despesas com a aquisição de bens e equipa-
mentos para instalação e início de laboração da sociedade.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871288

ANTÓNIO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8886; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
000414; pasta n.º 8886.

Constituição de sociedade

No dia 25 de Fevereiro de 1998, na cidade do Porto e notário
privativo do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim, a
notária Laurinda Maria Teixeira Gomes, compareceram como ou-
torgantes:

1.º António Manuel Gonçalves Lopes, casado no regime da co-
munhão de adquiridos com Eugénia Maria Costa Guedes Lopes, na-
tural da freguesia de Miragaia, desta cidade, onde reside na Rua do
Professor Carlos Lima, 64, 8.º, habitação 1, titular do bilhete de iden-
tidade n.º 7425766, emitido por Lisboa, em 6 de Abril de 1995, con-
tribuinte fiscal n.º 164661379;

2.ª A referida Eugénia Maria Costa Guedes Lopes, natural da fre-
guesia de Paranhos, desta cidade, casada com o primeiro outorgante
e com ele residente, titular do bilhete de identidade n.º 8558758,
emitido em 12 de Novembro de 1993, por Lisboa, contribuinte fis-
cal n.º 185609120.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes de identidade.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual se vai reger nos termos e condições constantes dos artigos se-
guintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma António & Lopes, L.da, e tem a sua
sede na Alameda do Dr. António Macedo, 47-49, freguesia de
Paranhos, desta cidade.

§ 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 sucur-
sais ou outras formas de representação em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em indústria e comércio de panificação e
hotelaria.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
410 000$ e está dividido em duas quotas, iguais do valor nominal de
205 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
que desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de qualquer um dos geren-
tes.

3 � Em ampliação dos poderes normais de gerência, os gerentes
poderão ainda:

a) Tomar de arrendamento quaisquer móveis ou imóveis para a
sociedade;

b) Comprar, trocar ou vender viaturas automóveis de e para a
sociedade, podendo assinar contratos de leasing; e

c) Obter empréstimos, pelo tempo, prazos e condições que en-
tenderem.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre sócios é livre; porém, quando para ter-
ceiros, depende do consentimento da sociedade, gozando esta, em

primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes, em segundo lu-
gar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o represen-
tante legal do interdito ou os herdeiros do sócio falecido, os quais se
farão representar na sociedade por um deles, enquanto a quota se
mantiver indivisa.

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 da penhora, arresto, ou adjudica-

ção em juízo, falência ou cessão gratuita;
c) Falência do sócio;
d) Quando, por qualquer outro motivo, a quota seja retirada da

livre disponibilidade do seu titular, divórcio ou separação de pessoas
e bens, se por partilha do respectivo património, a quota não for
adjudicada, no todo ou em parte, ao respectivo titular; e

e) Interdição ou inabilitação permanente ou morte do respectivo
titular.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871296

MULTIPRÁTICA � SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
ÀS EMPRESAS E PARTICULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8867; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000410; pasta n.º 8867.

Constituição de sociedade

No dia 4 de Abril de 2000, no 2.º Cartório Notarial de Santa Maria
da Feira, perante mim, licenciado José Eduardo de Assis Pereira
Cardoso, notário do Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José Leonel dos Santos Ferreira, contribuinte fiscal
n.º 180848038, natural da freguesia de Arcozelo, concelho de Vila
Nova de Gaia, casado no regime de adquiridos, com a segunda outor-
gante, residente na Rua de Teixeira de Pascoais, 61, da freguesia de
Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, titular da carta
de condução AV-25710, de 18 de Dezembro de 1997, da Direcção
de Viação do Porto;

2.ª Christa Elisabeth Kerwer dos Santos Ferreira, contribuinte fis-
cal n.º 180848046, natural da Alemanha, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, titular do bilhete de identidade
n.º 10476197, de 9 de Dezembro de 1997, de Lisboa.

Declararam os outorgantes:
Que, pela presente escritura, constituem entre si uma sociedade

comercial por quotas, a qual se regerá pelo pacto constante dos ar-
tigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Multiprática � Serviços de Logística
às Empresas e Particulares, L.da,  com sede na Rua de Mergunhos,
256, da freguesia de Arcozelo, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ 1.º A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

§ 2.º A sociedade poderá participar como sócia em sociedade com
objecto diferente do seu, regulado por leis especiais, bem como par-
ticipar ou formar agrupamentos complementares de empresas, nos
termos a deliberar em assembleia geral.

2.º

O objecto social consiste em serviços de logística às empresas e
particulares, nomeadamente levantamentos e entregas de documen-
tos, encomendas, transporte de mercadorias, pagamentos de contas
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periódicas, pequenas obras de construção civil, reparações diversas,
jardinagem, limpeza de condomínios, mudanças, decorações, execu-
ção e produção de artigos em pele ou madeira para venda por grosso
ou a retalho.

3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5500 euros (sendo o seu equivalente a 1 102 651$), dividido
em duas quotas, de 2750 euros cada, pertencentes a cada um dos
sócios José Leonel dos Santos Ferreira e Christa Elisabeth Kerwer
dos Santos Ferreira.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta a ambos ou sócios, que desde
já são nomeados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
§ 2.º Em ampliação da esfera normal de sua competência, a ge-

rência poderá comprar ou vender veículos automóveis de e para a
sociedade.

§ 3.º Dar ou receber de hipoteca ou penhor mercantil quaisquer
bens móveis ou imóveis de e para a sociedade.

§ 4.º Comprar, vender, arrendar, alugar no sistema leasing ou outro
mais conveniente quaisquer bens móveis ou imóveis.

5.º

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

Exibiram:
Certificado de admissibilidade da firma adoptada, emitido em 16

de Março de 2000, pelo Registo Nacional de Pessoas Colectivas;
Duplicado da guia do depósito, efectuado em 31 de Março de 2000,

no Banco Internacional de Crédito, S. A., agência de Vila Nova de
Gaia.

Disseram ainda os outorgantes:
Que fica desde já autorizado qualquer um dos gerentes a proceder

ao levantamento do capital social depositado, a fim de dar provi-
mento à gestão dos negócios sociais.

Esta escritura foi lida aos outorgantes e feita a explicação do seu
conteúdo, em voz alta e na presença simultânea de todos, cuja iden-
tidade verifiquei pelas referidas carta de condução e bilhete de iden-
tidade.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871237

CONSTRUÇÕES SILVA LOPES & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8882; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000414; pasta n.º 8882.

Constituição de sociedade

No dia 29 de Outubro de 1999, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, primeiro-ajudante, em exercício,
em virtude da notária Maria Lucília Ferreira Antunes Martins, ter
faltado ao serviço, compareceram como outorgantes:

1.ª Susana Maria Correia da Silva Lopes, casada com José Miguel
da Silva Moreira no regime da comunhão geral, natural da freguesia
de Sandim, concelho de Vila Nova de Gaia, residente no lugar de
Caboucos, freguesia de Argoncilhe, concelho de Santa Maria da Feira,
titular da carta de condução P-882956, emitida pela Direcção de
Viação do Norte, em 17 de Dezembro de 1992, contribuinte fiscal
n.º 211828971:

2.º Gil Filipe da Silva Moreira, solteiro, maior, natural da fregue-
sia  de Mafamude, concelho de Vila Nova de Gaia, onde reside na
Rua de Covide, 71, titular do bilhete de identidade n.º 11050324,
emitido pelos Serviços de Identificação de Lisboa, em 25 de Maio
de 1998, contribuinte fiscal n.º 219780585.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição do bilhete e
carta de condução, respectivamente.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, a

qual fica a reger-se nos termos e condições constantes dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Construções Silva Lopes & Moreira,
L.da, e tem a sua sede na Rua de Covide, 71, freguesia de Sandim,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na construção civil e obras públicas; com-
pra e venda de bens imóveis, revenda dos adquiridos para esse fim,
arrendamento, gestão e administração de bens imobiliários; promo-
ção imobiliária; construção para venda; actividades de engenharia.
Comércio de material de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 6 500 000$ (equivalente a 32 421,86 euros), dividido em duas
quotas: uma do valor nominal de 5 850 000$, pertencente à sócia,
Susana Maria Correia da Silva Lopes, e outra do valor nominal de
650 000$, pertencente ao sócio Gil Filipe da Silva Moreira.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

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 aquisi-
ção de equipamento;

b) Comprar, tomar e dar de arrendamento ou trespasse quaisquer
móveis e imóveis de e para a sociedade, podendo alterar e rescindir
os respectivos contratos, e celebrar contratos de locação financeira;

c) Obter empréstimos, pelos prazos e condições que entenderem.

ARTIGO 5.º

A cesão de quotas é livre entre sócios; contudo, a favor de estra-
nhos carece do consentimento prévio da sociedade, gozando esta,
em primeiro lugar, e os restantes sócios não cedentes em segundo
lugar, do direito de preferência na respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Por penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão

judicial da quota;
c) Por falência do sócio;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu ti-

tular, nomeadamente quando por partilha, por divórcio ou separa-
ção de pessoas e bens, ou só de bens, a quota não for adjudicada, no
todo ou em parte, ao respectivo titular;

e) Por interdição ou inabilitação permanente ou morte do respec-
tivo sócio.

2 � O valor da amortização será o que resultar da aprovação do
último balanço.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

ARTIGO 8.º

Aos lucros líquidos, depois de deduzida a parte destinada a reserva
legal, será dado o destino que for deliberado em assembleia geral.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871369
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PT E LA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8883; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000414; pasta n.º 8883.

Contrato de sociedade

No dia 21 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial de Espi-
nho, perante mim, Maria de Fátima Martins Rodrigues Fernandes,
ajudante principal, em pleno exercício de funções notariais, por o
Notário Domintos António de Sousa Ferreira, se encontrar em ser-
viço de inspecção, compareceram como outorgantes:

1.º Paulo  Miguel de Sousa Tavares, casado com Fernanda Maria
Tavares de Pinho na comunhão de adquiridos, natural da freguesia
da Sé, Évora, residente na Rua de Mexedo, 305, freguesia de Pe-
droso, Vila Nova de Gaia;

2.º Lucílio Francisco de Sousa Antunes, solteiro, maior, natural
da freguesia de Santa Marinha, Vila Nova de Gaia, residente com o
primeiro outorgante.

E declarararam:
Que, pela presente escritura, constituem uma sociedade comercial

por quotas, a qual se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos
seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de PT e LA � Instalações
Eléctricas, L.da, com sede na Rua do Engenheiro Adelino Amaro
da Costa, 15, 9.º, sala 9.1, freguesia de Mafamude, concelho
de Vila Nova de Gaia.

§ único. A gerência poderá mudar a sede dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes.

2.º

O objecto da sociedade consiste na instalação eléctrica ou repara-
ção eléctrica em edifícios ou em outras obras de construção, no-
meadamente electrificação de edifícios e distribuição de energia nas
instalações industriais. Instalação e montagem de sistemas de alimen-
tação de recursos (grupos electrogéneos); ascensores, monta-cargas
e escadas rolantes, antenas para edifícios e pára-raios, sistemas de
alarme e de segurança e de cablagens para telecomunicações.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma de 3500 euros
do sócio Paulo Miguel de Sousa Tavares, e outra de 1500 euros do
sócio Lucílio Francisco de Sousa Antunes.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

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

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e a representar em juízo, activa e passivamente, são necessárias as
assinaturas de dois gerentes. Para os actos de mero expediente, bas-
ta a assinatura de um gerente.

6.º

É livre a cessão de quotas entre os sócios, ficando desde já auto-
rizada a sua divisão para o efeito; a estranhos, porém, depende do
consentimento da sociedade, dado por escrito, tendo os sócios não
cedentes, o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguintes casos:
a) Quando ela tiver sido arrestada, penhorada, arrolada ou por

qualquer outra forma envolvida em processo judicial, administrativo
ou fiscal, excepto nos casos de inventário;

b) Quando houver cessão de quotas a não sócios com inobservân-
cia do disposto no artigo anterior.

§ único. A amortização será efectuada pelo valor que a quota ti-
ver segundo o último balanço aprovado, corrigido com a parte que
à quota corresponder nos lucros ou prejuízos proporcionais, ao tempo
decorrido depois da data do último balanço.

8.º

Por morte de qualquer dos sócios, os seus herdeiros deverão esco-
lher um de entre todos que os represente na sociedade, enquanto a
quota se mantiver indivisa.

9.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras forma-
lidades ou prazos, serão convocadas por cartas registadas dirigidas
aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871377

MACEDO & BARBOSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8885; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000414; pasta n.º 8885.

Contrato de sociedade

No dia 1 de Fevereiro de 2000, no Cartório Notarial de Espinho,
perante mim, Domingos António de Sousa Ferreira, notário, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José da Silva Macedo, casado com Idalina dos Santos Valente
na comunhão de adquiridos, natural da freguesia de Grijó, do conce-
lho de Vila Nova de Gaia, onde reside na Rua de Montemor, 114;

2.º Fernando dos Santos Barbosa, casado com Sílvia Manuela San-
tos Couto Barbosa na comunhão de adquiridos, natural da mesma
freguesia de Grijó, onde também reside na Rua do Ermo, 610, bloco B,
1.º, esquerdo, frente.

E por eles foi dito:
Que constituem uma sociedade comercial por quotas, a qual se re-

gerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Macedo & Barbosa, L.da, e tem
a sua sede na Rua de Montemor, 114, freguesia de Grijó, do conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para outro local den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como
instalar ou extinguir sucursais, agências, delegações e quaisquer ou-
tras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste em construção civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas iguais, pertencentes uma a cada
um dos sócios José da Silva Macedo e Fernando dos Santos Barbosa.

4.º

Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, que vencerão
ou não juros, conforme for deliberado em assembleia geral.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, fica afecta a ambos os sócios, desde já
nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for delibe-
rado em assembleia geral, sendo necessária a assinatura de ambos
para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

É livre a cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios, ficando
desde já autorizada a sua divisão para o efeito. A estranhos, porém,
depende do consentimento prévio da sociedade, dado por escrito,
ficando reservado aos demais sócios não cedentes, o direito de pre-
ferência, em primeiro, e depois à sociedade.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar as quotas dos sócios, nos se-
guintes casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Quando a quota for arrestada, penhorada, arrolada ou por qual-

quer outra forma envolvida em processo judicial, administrativo ou
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fiscal, excepto nos casos de inventário ou, ainda, se cedida a estra-
nhos, com violação do disposto no artigo 6.º, deste contrato; e

c) Quando adjudicada a cônjuge não sócio em partilha resultante
de divórcio ou separação judicial de pessoas e bens.

2 � Ocorrendo alguma das situações previstas nas alíneas ante-
riores a amortização será feita pelo valor que a quota tiver à data
em que ocorreu ou produziu efeitos o facto determinante da amor-
tização, sendo o preço o que resultar do último balanço aprovado.

8.º

Em caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio os seus
herdeiros ou representantes deverão nomear um de entre si que os
represente na sociedade, enquanto a quota se mantiver indivisa.

§ único. A nomeação e comunicação do representante dos herdei-
ros deverá ser feita até 30 dias após o falecimento do sócio.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871393

HOTSUN � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
HOTELEIROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8926; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000502; pasta n.º 8926.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de HOTSUN � Sociedade de
Investimentos Hoteleiros, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Edifício do Hotel Ibis, lu-
gar de Chãs, freguesia de São Pedro da Afurada, concelho de
Vila Nova de Gaia.

2 � O conselho de administração pode, sem dependência de deli-
beração dos accionistas:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar, em qualquer parte do território nacional ou estrangeiro,

delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, escritórios ou
outras formas locais de representação.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto social:
1) Exploração de hotéis;
2) Construção, aquisição e gestão de hotéis;
3) Aquisição de participações sociais em sociedades de responsa-

bilidade limitada que se dediquem à gestão e exploração hoteleiras;
4) Aquisição para revenda de terrenos e prédios.

ARTIGO 4.º

A sociedade dura por tempo indeterminado, com início reportado
à data da sua constituição.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros.

ARTIGO 6.º

1 � O capital social é representado por 10 000 acções.
2 � As acções têm o valor nominal de 5 euros cada uma.
3 � As acções podem revestir a forma meramente escritural ou

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

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

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

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

7 � As acções são nominativas.

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

ciais para o acto; ou
c) Por dois mandatários, para o efeito designados, podendo as as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

1 � O conselho de administração pode decidir aumentar o capi-
tal social, por uma ou mais vezes, nas modalidades permitidas por
lei, até ao montante de 5 000 0000 de euros.

2 � Nos aumentos de capital que decidir, compete ao conselho
de administração fixar os respectivos termos e condições, bem como
a forma e os prazos de subscrição e realização.

3 � A autorização para a(s) decisão(ões) de aumento de capital
prevista(s) no n.º 1 é válida pelo prazo máximo permitido por lei e
pode ser renovada uma ou mais vezes.

ARTIGO 9.º

1 � Na realização de entradas referentes às acções que hajam
subscrito num aumento de capital, os accionistas ficam constituídos
em mora se não procederem a elas, no todo ou em parte, até ao
termo do prazo fixado para o efeito, na respectiva deliberação da
assembleia geral ou decisão do conselho de administração; sobre as
importâncias em dívida incidem, pelo tempo que a mora durar, ju-
ros à taxa máxima permitida por lei.

2 � Enquanto ocorrer a situação de mora, prevista no número
anterior, suspendem-se todos os direitos sociais inerentes às acções
em causa.

3 � Os accionistas em mora na realização de entradas relativas
às acções que hajam subscrito num aumento de capital e que, inter-
pelados para efectuarem o pagamento das importâncias em dívida,
acrescidas dos respectivos juros, o não façam no prazo que lhes for
marcado, perdem, a favor da sociedade, essas acções e o montante
de todos os pagamentos por conta delas efectuados.

ARTIGO 10.º

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

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

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

4 � Salvo disposição legal em contrário, a contrapartida da amor-
tização é o valor contabilístico das acções, apurado através do úl-
timo balanço aprovado.

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

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

ARTIGO 11.º

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

2 � As decisões e deliberações de emissão de títulos de dívida e
obrigações podem ser tomadas pela maioria que, para cada tipo, a
lei especifique como mínima.
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3 � As obrigações e, nos casos previstos na lei, demais títulos de
dívida podem revestir a forma escritural ou incorporar-se em títulos
de 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 e múltiplos de 1000.

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

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

para o acto; ou
c) Por dois mandatários para o efeito designados, podendo as as-

sinaturas dos administradores ser de chancela por eles autorizada.

ARTIGO 12.º

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

ARTIGO 13.º

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

ARTIGO 14.º

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

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

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

sas, consórcios e associações em comparticipação.
b) Adquirir, alienar e onerar, por qualquer forma, acções e títulos

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

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

ARTIGO 15.º

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

ARTIGO 16.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração, do conselho fiscal ou o fiscal único são eleitos pelos
accionistas.

2 � A eleição é realizada em listas separadas, com especificação
do cargo que neles competir a cada membro.

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

ARTIGO 17.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 18.º

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

ARTIGO 19.º

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 20.º

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas que, com a
antecedência mínima de 20 dias sobre a data designada para a res-
pectiva reunião, demonstrem possuir, pelo menos, 100 acções.

2 � Os accionistas detentores de menos de 100 acções podem
agrupar-se até completarem este número, fazendo-se representar na
assembleia geral por um deles, observado o disposto no número
anterior.

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

4 � A cada grupo de 100 acções corresponde um voto.

ARTIGO 21.º

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

2 � Os membros da mesa da assembleia geral podem não ser ac-
cionistas.

ARTIGO 22.º

1 � A assembleia geral reúne:
a) No prazo legal, para:
a.1) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício;
a.2) Deliberar sobre a aplicação de resultados;
a.3) Exercer as demais competências a ela conferidas pela lei ou

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

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

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

mero anterior, deve ser formulado por escrito e dirigido ao presi-
dente da mesa da assembleia geral, indicando com precisão os assun-
tos a incluir na ordem do dia e justificando a necessidade da reunião
da assembleia; considera-se não justificado o requerimento cujos mo-
tivos, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam
concretamente as razões dele determinantes.

3 � Salvo disposição legal imperativa, para que a assembleia ge-
ral convocada a requerimento de accionistas possa deliberar, devem
estar presentes ou fazer-se representar accionistas detentores de
acções que totalizem, no mínimo, o valor exigido por lei para legi-
timar o pedido da convocação da reunião.
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4 � Excepto se a lei impuser outras formalidades, a convocação
da assembleia geral, quando sejam nominativas todas as acções da
sociedade, pode fazer-se por cartas registadas, expedidas com a an-
tecedência legal mínima em relação à data da sua realização.

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

ARTIGO 23.º

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

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

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

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

ARTIGO 24.º

A administração da sociedade é exercida por um conselho de ad-
ministração composto de 3 a 11 membros, um dos quais desempe-
nhará as funções de presidente e podendo um ou mais desempenhar
as de vice-presidente(s).

ARTIGO 25.º

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

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

b) Nos termos estabelecidos no artigo 2.º, n.º 2, alínea b), deste
contrato, criar, em qualquer parte do território nacional ou no es-
trangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, dependências, es-
critórios ou outras formas locais de representação da sociedade;

c) Nos termos do estipulado no artigo 14.º deste contrato:
c.1) Subscrever, adquirir, alienar ou onerar, por qualquer forma:
c.1.1) Acções, quotas, partes sociais, obrigações de outras socie-

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

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

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

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

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

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

f) Negociar com instituições de crédito operações de financiamento,
activas ou passivas, nos termos, condições e formas que reputar
convenientes;

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

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

i) Desempenhar as demais funções previstas neste contrato e na
lei.

2 � O conselho de administração estabelece as regras do seu fun-
cionamento.

ARTIGO 26.º

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

a) A execução das decisões do próprio conselho;
b) A gestão corrente da sociedade;
c) A competência para determinadas matérias de administração.

2 � Sendo composto por 5, 7, 9 ou 11 membros, o conselho de
administração pode, nos termos fixados no número anterior, dele-
gar as competências aí referidas numa comissão executiva, consti-
tuída por um número menor, ímpar, de adminsitradores, um dos quais
será obrigatoriamente o presidente do conselho, a quem caberá o
mesmo cargo nesta comissão.

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

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

ARTIGO 27.º

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

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

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

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

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

administrador ou de um procurador.

ARTIGO 28.º

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

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

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

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

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

ARTIGO 29.º

1 � O conselho de administração pode nomear, de entre os seus
membros, accionistas e membros dos outros órgãos sociais, uma
comissão consultiva, à qual compete, sempre que para o efeito for
solicitada pelo próprio conselho, dar parecer sobre:

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

pital, emissão de obrigações, fusão, cisão, transformação e dissolu-
ção da sociedade.

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

ARTIGO 30.º

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

ARTIGO 31.º

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

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

ARTIGO 31.º

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

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

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade dissolve-se nos casos previstos na lei ou medi-
ante deliberação de accionistas que detenham acções corresponden-
tes a, pelo menos, 51% do capital social realizado.

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

ARTIGO 33.º

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

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

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

ARTIGO 34.º

1 � Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comer-
ciais poderão ser derrogados por deliberação dos accionistas em as-
sembleia geral.

2 � A sociedade assume os negócios e as despesas que forem
necessários à sua constituição e funcionamento, ainda que anterio-
res à sua constituição e registo.

3 � Os accionistas da sociedade ficam obrigados a efectuar pres-
tações acessórias, em dinheiro, até ao montante de 25 000 000 de
euros, por uma ou mais vezes, onerosa ou gratuitamente, vencendo
ou não juros, conforme venha a ser deliberado em assembleia geral.

Disposição transitória

Ficam desde já nomeados os órgãos sociais para o primeiro ano,
renovável automaticamente até ao máximo de três, compostos pe-
los elementos a seguir indicados, dos quais os administradores, dis-
pensados da prestação de caução, ficam desde já autorizados a efec-
tuar levantamentos, na conta de depósito do capital aberta em nome
da sociedade, a fim de fazer face às despesas com a sua constituição,
instalação e registo:

Mesa da assembleia geral: presidente � Ângela Maria Raposo da
Silva e Sousa; secretário � Américo Gustavo de Oliveira Ferreira.

Conselho de administração: presidente � Américo Ferreira de
Amorim, casado, residente na Rua da Rainha D. Estefânia, 163,
cidade do Porto; vogais � Rui Miguel Duarte Alegre, casado, resi-
dente na Rua do Campo Alegre, 1228, 3.º, direito, cidade do Porto,
e Henrique Manuel Pina Tomaz Veiga, casado, residente na Rua de
Fernando Pessoa, 146, 5.º, direito, Senhora da Hora, Matosinhos.

Fiscal único: efectivo � Belarmino Martins, Eugénio Ferreira &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 39, com
sede na Avenida da Liberdade, 245, 8.º, C, Lisboa, representada por
Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira, revisor oficial de contas n.º 534,
casado, residente na Rua de Alves Redol, 314, 5.º-A, habitação 13,
Porto; suplente � Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas n.º 25, com sede no edifício As
Caravelas, Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 5.º, direito, Lisboa, repre-
sentada por José Pereira Alves, revisor oficial de contas n.º 711,
casado, residente na Rua de Alfredo Keil, 257, 3.º, esquerdo, Porto.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922320

RELAÇÃO FUNCIONAL � CONSULTADORIA
E FORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8868; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000410; pasta n.º 8868.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual vai
reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Relação Funcional � Consultadoria e
Formação, L.da, com sede na Travessa de Henrique Galvão, 31, fre-
guesia de Gulpilhares, concelho de Vila Nova de Gaia.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sua sede poderá
ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou con-

celhos limítrofes, assim como poderão ser criadas sucursais, filiais
ou outras formas de representação social, em território nacional ou
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em actividades de consultadoria para os
negócios e a gestão, contabilidade, auditoria, assessoria e formação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 euros e está dividido em três quotas iguais do valor nominal de
1700 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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, dependo do consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a tercei-
ros.

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871245

J. TERESINHO & J. SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8869; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 17/
000410; pasta n.º 8869.
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Constituição de sociedade

No dia 10 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, Francisco Car-
los de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em exercício, em
virtude do lugar de notário se encontrar vago, compareceu como
outorgante José Gregório Teresinho, que também usa o nome de José
Terezinho Gregório, casado no regime da comunhão geral com Ma-
ria Eugénia dos Santos Constante, natural da freguesia de Oliveira
do Douro, do concelho de Cinfães, residente na Rua da Quinta das
Rosas, 65, em Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade
n.º 3526210, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 29 de Fevereiro de 1996, contribuinte fiscal n.º 132345196,
que, além de intervir em nome pessoal, outorga, também, na quali-
dade de procurador e em representação de José Maria da Silva, ca-
sado no regime da comunhão geral com Maria Ângela dos Santos
Constante Silva, natural da dita freguesia de Oliveira do Douro, re-
sidente na Rua do Conde de Bonfim, 767, apartamento 205, Rio de
Janeiro, Brasil, contribuinte fiscal n.º 214612376, qualidade e pode-
res que verifiquei por uma procuração, que arquivo.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do seu aludido
bilhete.

Declarou o outorgante:
Que entre si e o seu representado, é constituída uma sociedade

comercial por quotas, a qual vai reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma J. Teresinho & J. Silva, L.da, com
sede na Rua da Quinta das Rosas, 65, freguesia de Vilar do Paraíso,
do concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária. Compra e venda
de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
3 207 712$ (equivalente a 16 000 euros), e está dividido e duas quo-
tas: uma do valor nominal de 1 704 097$, pertencente ao sócio José
Gregório Teresinho e outra do valor nominal de 1 503 615$, per-
tencente ao sócio José Maria da Silva.

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

3 � Depende da deliberação dos sócios a celebração de 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 consenti-
mento da sociedade, gozando esta, em primeiro lugar, e os restantes
sócios não cedentes, em segundo lugar, do direito de preferência na
respectiva aquisição.

ARTIGO 6.º

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

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

legitimários;
e) Quando em partilha for adjudicada a quem não seja sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
g) Por exoneração ou exclusão de um sócio; e

h) Quando a quota tiver sido cedida a terceiros sem o prévio con-
sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871253

OITO ZERO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8878; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 49/
000412; pasta n.º 8878.

Constituição de sociedade

No dia 24 de Março de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas do Porto, perante mim, notária Maria
Lucília Ferreira Antunes Martins, compareceram como outorgan-
tes:

1.º Agostinho Leite Alves dos Santos, casado no regime da comu-
nhão geral com Maria Goreti Ferreira de Oliveira Alves, natural da
freguesia de Milheirós de Poiares, do concelho de Santa Maria da
Feira, residente na Rua da Boavista, 15, freguesia de Grijó, concelho
de Vila Nova de Gaia, titular do bilhete de identidade n.º 5216935,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 15 de
Setembro de 1998, contribuinte fiscal n.º 173888801;

2.ª Maria Goreti Ferreira de Oliveira Alves, natural da freguesia
de Foz do Sousa, do concelho de Gondomar, casada com o primeiro
outorgante e com ele residente, titular do bilhete de identidade
n.º 11115435, emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lis-
boa, em 16 de Setembro de 1998, contribuinte fiscal n.º 207882843.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus alu-
didos bilhetes.

Declararam os outorgantes:
Que constituem entre si uma sociedade comercial por quotas, que

vai reger-se nos termos e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Oito Zero � Imobiliária, L.da, com
sede na Rua da Boavista, 15, freguesia de Grijó, do concelho de
Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na promoção imobiliária, compra, venda e
arrendamento de imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais de 25 000 euros,
pertecentes uma a cada sócio.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socieda-
des, quer o objecto seja igual ou diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos de empresas.

Está conforme.

Abril de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Ferreira
da Silva Neves. 11871415

ARNALDO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8911; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 30/
000426; pasta n.º 8911.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Arnaldo & Filhos, L.da, com sede na
Rua de Latino Coelho, 234, freguesia de Santa Marinha, do conce-
lho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em exploração de restaurante, churrasca-
ria e café.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5101 euros e está dividido em quatro quotas: três iguais do valor
nominal de 1667 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios
Arnaldo José Ferreira da Silva, José Arnaldo Lopes da Silva e Joana
Raquel Lopes da Silva, e uma do valor nominal de 100 euros, per-
tencente ao sócio Daniel Moreira de Sá.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Arnaldo José
Ferreira da Silva, que desde já é nomeado gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922150

CONSERTIJÓIAS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE ARTIGOS DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8917; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 38/
000427; pasta n.º 8917.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, a qual se
rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSERTIJÓIAS � Comércio e Re-
paração de Artigos de Ourivesaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de
Marquês de Sá da Bandeira, 323, loja 53, freguesia de Mafamude,
concelho de Vila Nova de Gaia.

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

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e reparação de artigos de
ourivesaria e joalharia.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 euros, dividido em duas quotas: uma do valor nominal de
4500 euros, pertencente ao sócio Jorge Miguel Castro Oliveira, e
outra do valor nominal de 500 euros, pertencente ao sócio Pedro
Jorge Castro Oliveira.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades,
mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades reguladas por
leis especiais e em agrupamentos complementares de empresas.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922222

EUROWATT � PROJECTOS ELECTROMECÂNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8916; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 37/
000427; pasta n.º 8916.

Constituição de sociedade

No dia 3 de Fevereiro de 2000, na cidade do Porto e Cartório
Notarial do Centro de Formalidades das Empresas, perante mim,
Francisco Carlos de Castro Lopes, ajudante do mesmo Cartório, em
exercício, em virtude da respectiva notária Maria Lucília Ferreira
Antunes Martins, ter faltado ao serviço, por motivo de doença,
compareceu como outorgante Rosa Branca Martins Carreria Senra,
casada com Joaquim José Gomes Senra sob o regime da comunhão
de adquiridos, natual da freguesia e concelho de Monção, residente
na Rua de Custódio Vilas Boas, 34, 4.º, esquerdo, da cidade de Braga,
titular do bilhete de identidade n.º 9721121, emitido em 20 de Abril
de 1992, pelo Centro Criminal e Criminal de Identificação Civil de
Braga, contribuinte fiscal n.º 159443679, que outorga por si e como
procuradora e em represenntação de Susana Maria Fernandes Ribei-
ro, solteira, maior, natural da freguesia de Santo Ildefonso, desta
cidade, onde reside na Rua de Costa Cabral, 2200, 5.º, habitação 51,
contribuinte fiscal n.º 216287588, poderes que verifiquei por pro-
curação, que arquivo.

Verifiquei a identidade da outorgante, em face da exibição do re-
ferido bilhete de identidade.
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Declarou a outorgante:
Que entre ela e a sua representada, é constituida uma sociedade

comercial por quotas, a qual fica a reger-se nos termos e condições
constantes dos artigos seguintes.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma EUROWATT � Projectos Electro-
mecânicos, L.da, com sede na Rua de Santa Catarina, 1523-1557,
sala 30, freguesia de Santo Ildefonso, do concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir a
sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos limí-
trofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer outra forma
de representação social.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em projecto, instalação, manutenção, fis-
calização e comercialização de sistemas electromecânicos para o
sector de energia e indústria, importação e representações.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, equivalente, por arredondamento, a 7482 euros, divi-
dido em duas quotas iguais do valor nominal de 750 000$, perten-
centes uma a cada uma das sócias.

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 obrigar e representar a sociedade em todos
os actos e contratos é necessário a assinatura de dois gerentes.

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

a) Comprar, vender, tomar e dar de arrendamento ou trespasse
quaisquer imóveis de e para a sociedade; e

b) Adquirir viaturas automóveis, podendo assinar os competentes
contratos de leasing.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

As sócias ficam autorizadas a fazer prestações suplementares de
capital, até três vezes mais o capital social.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922214

IN WAVE � COMÉRCIO DE COSMÉTICOS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ªa Secção. Matr-
ícula n.º 8913; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 32/
000426; pasta n.º 8913.

Contrato de sociedade

No dia 11 de Abril de 2000, na cidade de Braga e Cartório Nota-
rial do Centro de Formalidades das Empresas, sito na Rua do
Dr. Francisco Pires Gonçalves, perante mim, licenciada Olinda de
Fátima Esteves, notária deste Cartório, compareceu Luís Manuel
Feliciano, contribuinte fiscal n.º 209234377, solteiro, maior, natu-
ral de Lobito, Angola, de nacionalidade angolana, residente na Rua
de Marciano Azuaga, 74, 1.º-A, em Vila Nova de Gaia, portador do
passaporte AO-0299362, emitido em 6 de Julho de 1994, na Em-
baixada da República de Angola ,em Lisboa.

Verifiquei a identidade do outorgante pelo seu referido passaporte.

E por ele foi dito:
Que, pela presente escritura, e não sendo sócio de qualquer outra,

constitui um, a sociedade unipessoal por quotas, a qual há-de regular-
-se pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IN WAVE � Comércio de Cos-
méticos, Unipessoal, L.da, e vai ter a sua sede na Praceta da Coope-
rativa os Telefones, bloco 111, 8.º, recuado, freguesia de Vila do
Andorinho, concelho de Vila Nova de Gaia.

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,
exportações e representações de produtos diversos, nomeadamente
produtos de cosmética e perfumaria, têxteis, marroquinarias e
bijutarias, organização de festas e eventos, actividades de consulta-
doria, com excepção da jurídica, gestão de negócios.

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

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

A administração da sociedade, remunerada ou não, conforme for
decidido pelo sócio, bem como a sua representação, cabem ao pró-
prio sócio, que desde já fica nomeado gerente.

ARTIGO 5.º

Entre o próprio sócio e a sociedade poderão ser celebrados quais-
quer contratos de aquisição, disposição e oneração de bens, desde
que necessários ou inerentes à prossecução do objecto social, pela
forma escrita exigida por lei e de acordo com a deliberação próprio,
quando necessária.

Ao valor deste acto corresponde o contravalor de 1 002 410$.

Está conforme.

Maio de 2000. � A Adjunta do Conservador, Maria Helena Fer-
reira da Silva Neves. 11922184

CLUBE FUTEBOL DE CANELAS

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 63; identificação de pessoa colectiva n.º 501471235; inscrições
n.os 7 e 6; números e data das apresentações: 21/20/000203; pasta
n.º 10.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados totalmen-
te os estatutos do clube, regendo-se pelo contrato seguinte:

CAPÍTULO I

Denominação, natureza, objectivos e fins

ARTIGO 1.º

O Canelas Gaia Futebol Clube, pessoa colectiva de direito privado
e de utilidade pública, formalmente constituída em 6 de Fevereiro
de 1966, e tem a sua sede no Largo dos Fundadores, em Canelas,
Vila Nova de Gaia, é uma associação de carácter desportivo de dura-
ção ilimitada, regendo-se pelos presentes estatutos e demais legisla-
ção aplicável.

ARTIGO 2.º

O Clube é uma associação desportiva, recreativa e cultural e
tem por fim a promoção e o desenvolvimento da pessoa humana
na prática de educação física e desportiva, bem como amplas ini-
ciativas nos domínios recreativo e cultural, podendo praticar quais-
quer actos de natureza lucrativa com vista à persecução dos seus
objectivos.
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ARTIGO 3.º

O Canelas Gaia Futebol Clube não tem nem jamais terá qualquer
cariz político-partidário ou credo religioso.

ARTIGO 4.º

O símbolo do Clube é uma bandeira azul e branca, o distintivo é
um círculo, encimado por uma coroa e ao centro uma bola, ambas
de cor amarela, ladeada de duas barras azuis verticais: a sigla é cons-
tituída pelas letras iniciais da sua denominação.

CAPÍTULO II

Admissão, classificação e qualidade de sócio

ARTIGO 5.º

Podem ser admitidos como sócios todas as pessoas singulares ou
colectivas que, por si ou seus legais representantes, requeiram a sua
admissão.

ARTIGO 6.º

A admissão de sócios é da exclusiva responsabilidade da direcção
e verificará os seguintes requisitos:

1.º Preenchimento de proposta em modelo adoptado pela di-
recção e ser proposto por um sócio em pleno gozo dos seus di-
reitos.

2.º Não ter sido expulso como sócio de outra associação por
motivos que a direcção reconheça como contrários ao espírito e
propósitos desta associação.

ARTIGO 7.º

Os sócios do Clube serão distribuídos nas seguintes categorias:
efectivos, beneméritos, honorários, auxiliares e atletas.

1.º São efectivos todos os sócios maiores e pessoas colectivas com
participação regular nas actividades do Clube.

2.º É benemérito todo o associado digno de distinção e louvor
pelos serviços e dádivas importantes em prol do Clube.

3.º É honorário o sócio merecedor de honras provenientes do
meritório desempenho de tarefas tidas como relevantes sem qual-
quer proveito pessoal.

4.º É auxiliar todo o sócio que se encontra de facto na reforma
ou situação equiparada, com reconhecidos débeis recursos, bem como
senhoras ou menores de 18 anos.

5.º É atleta o sócio que presta ao Clube colaboração como pra-
ticante não remunerado, em qualquer modalidade desportiva. Nesta
situação estará isento do pagamento de quota até atingir 18 anos
de idade, devendo ocupar um lugar da superior. Todos os atletas
remunerados pelo Clube terão de ser sócios efectivos, pagando
uma quota de acordo com a categoria de sócio em que se inscre-
verem.

6.º Os sócios efectivos distribuem-se pelos seguintes sectores: su-
perior e bancada.

7.º Todos os sócios menores de 18 anos não têm direito à parti-
cipação em assembleias gerais e não podem ainda eleger ou ser elei-
tos para os corpos sociais.

8.º É da exclusiva e inteira responsabilidade da assembleia geral a
eleição e aprovação da categoria de sócios beneméritos ou honorá-
rios sob proposta da mesma ou da direcção.

9.º O valor da quota a pagar pelos associados será apresentado à
assembleia geral sob proposta da direcção e a sua validade exige a
votação e aprovação prévia da maioria dos associados presentes. A
quota dos sócios auxiliares é o equivalente a 50% da do sócio efec-
tivo da respectiva categoria. Os sócios benemérito e honorário es-
tão isentos do pagamento de quotas.

ARTIGO 8.º

A qualidade de sócio cessa por exoneração ou expulsão:
1.º Pela exoneração mediante solicitação escrita e expressa do

associado dirigida à direcção.
2.º Poderá ser expulso, mediante decisão da direcção, o sócio que

violar culposa e conscientemente os seus deveres de associado, pre-
visto no artigo 10.º infra e, bem assim, qualquer sócio que injustifi-
cadamente deixar de pagar as suas quotas num período igual ou su-
perior a um ano, seguido ou interpolado, desde que interpelado pela
direcção para pôr as suas quotas em dia.

3.º Das penas disciplinares caberá recurso para a assembleia geral.

Direitos e deveres dos sócios

ARTIGO 9.º

São direitos dos sócios:
1.º Participar e tomar parte nas assembleias gerais e discutir to-

dos os assuntos tidos como de interesse para o clube.
2.º Ser votado ou votar para qualquer órgão ou cargo social da

colectividade.
3.º Convocar ou requerer assembleias gerais extraordinárias, nos

termos do artigo 16.º
4.º Reclamar junto dos órgãos sociais do Clube contra todos os

actos que considerem lesivos dos seus direitos.
5.º Examinar na sede, documentos, livros ou contas, resultantes

da actividade de gestão desenvolvida pela direcção, desde que previ-
amente solicitado por escrito à mesa da assembleia geral ou ao con-
selho fiscal.

ARTIGO 10.º

São deveres dos sócios:
1.º Honrar e prestigiar o Clube, para seu bom nome em todas as

situações ou circunstâncias.
2.º Respeitar estritamente as disposições dos estatutos e aceitar

todas as deliberações da assembleia geral e demais corpos sociais.
3.º Desempenhar graciosamente e com denodo, os cargos para que

forem eleitos.
4.º Satisfazer atempadamente o pagamento das quotas.
5.º Não cessar a sua actividade associativa sem avisar, previamente

e por escrito, a direcção devolvendo o cartão de identidade e sol-
vendo qualquer débito contraído perante a associação.

6.º Participar verbalmente ou por escrito, junto da direcção, a
mudança de residência ou situação que entenda como conveniente.

7.º Defender e engrandecer intransigentemente, por todos os meios
ou formas ao dispor, todo o património do Clube e fortalecer o
espírito de unidade e coesão entre todos os associados.

CAPÍTULO III

Corpos gerentes e órgãos sociais

ARTIGO 11.º

São órgãos do Clube:
1.º A assembleia geral.
2.º A direcção.
3.º O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral reúne sócios efectivos, beneméritos e honorá-
rios, no pleno uso e gozo dos seus direitos e detém o poder supremo
do Clube.

ARTIGO 13.º

A direcção administra todos os bens do Clube e é sua representa-
ção legal.

ARTIGO 14.º

O conselho fiscal inspecciona e verifica todos os actos da direc-
ção e fará cumprir de uma forma exacta os estatutos bem como
pugnar pelo cumprimento das obrigações legais e fiscais.

Responsabilidades, composição e funcionamento
da assembleia geral

ARTIGO 15.º

A assembleia geral funciona ordinariamente uma vez por ano, para
discutir e votar o relatório de contas e respectivo parecer do con-
selho fiscal, até 31 de Março ou 31 de Outubro, conforme o perío-
do de tributação for de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro ou de 1 de
Agosto a 31 de Julho do ano seguinte, e para eleição dos corpos
gerentes, se em final de mandato.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral funciona extraordinariamente, em qualquer
momento, desde que convocada por escrito pelo presidente da mesa
da assembleia ou a este requerida pela direcção, conselho fiscal ou
um grupo mínimo de 10% dos sócios em pleno uso e gozo dos seus
direitos.
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ARTIGO 17.º

A convocação é feita por meio de aviso postal ou anúncio em
dois dos jornais mais lidos da área e deverá ser afixada na sede social
e locais de acesso público, com a antecedência de oito dias, conten-
do obrigatoriamente a indicação do dia, hora e local da reunião e
ainda respectiva ordem de trabalhos.

ARTIGO 18.º

A assembleia geral não pode deliberar, em primeira convocatória,
sem a maioria absoluta de sócios; em segunda convocatória, decor-
rido um período de tempo de trinta minutos, pode a assembleia de-
liberar com qualquer número de sócios presentes.

ARTIGO 19.º

As resoluções ou deliberações serão tomadas por maioria absoluta
ou relativa.

ARTIGO 20.º

As alterações previstas no n.º 5 do artigo 21.º destes estatutos
exigirão sempre a maioria qualificada de três quartos dos votos do
número total dos associados presentes na reunião convocada para o
efeito.

ARTIGO 21.º

Compete à assembleia geral:
1.º Eleger os órgãos sociais da associação por período de dois anos.
2.º Destituir, por votação secreta, os membros da respectiva mesa

e a totalidade dos membros dos órgãos executivos e de fiscalização;
demitir ou readmitir sócios.

3.º Apreciar e votar anualmente o relatório e contas da direcção,
bem como o parecer do conselho fiscal.

4.º Apreciar e votar a realização de obras ou a aquisição de patri-
mónio desde que envolvam verbas económicas significativas com-
prometendo e responsabilizando todos os sócios sensibilizando ao
empenhamento e à obtenção de fundos.

5.º Deliberar sobre a alteração dos estatutos e regulamento inter-
no, extinção, cisão ou fusão do Clube.

ARTIGO 22.º

O presidente da assembleia geral, além do seu voto, tem direito a
voto de desempate.

ARTIGO 23.º

A mesa da assembleia geral é composta por três elementos: pre-
sidente, vice-presidente e secretário.

ARTIGO 24.º

Ao presidente da assembleia geral compete:
1.º Convocar as reuniões e determinar a ordem de trabalhos.
2.º Presidir às sessões ou reuniões.
3.º Assinar conjuntamente com o vice-presidente e secretário as

actas da assembleia geral e rubricar os termos de abertura e encerra-
mento do respectivo livro.

4.º Aceitar listas concorrentes aos corpos sociais com prazo mí-
nimo de oito dias anteriores à sessão.

5.º Investir e dar posse aos sócios eleitos para os cargos sociais
no prazo de 30 dias após a eleição.

6.º Dirigir as reuniões, fazer respeitar os estatutos e cumprir a
ordem de trabalhos e ainda zelar pelo livre debate.

7.º Constituir um conselho geral ou consultivo, temporário ou
permanente, e presidir ao mesmo, sempre que os altos interesses do
Clube assim o exijam.

ARTIGO 25.º

O vice-presidente substitui o presidente na sua ausência ou impe-
dimento; ao secretário compete-lhe elaborar e assinar as actas, tra-
tar do expediente e serviços determinados pelo presidente no âm-
bito das funções da mesa.

ARTIGO 26.º

No acto de posse, os membros cessantes dos órgãos do Clube fa-
rão entrega, aos empossados, de todos os valores e documentação,
do que se lavrará acta em livro próprio.

Responsabilidade e composição da direcção

ARTIGO 27.º

A direcção é o órgão executivo e compõe-se, no mínimo, dos se-
guintes elementos: presidente, vice-presidente, secretário, tesourei-
ro e sete vogais; podem ainda fazer parte outros elementos, tais
como: vice-presidentes, segundo tesoureiro, assessores da presidên-
cia e delegados.

ARTIGO 28.º

A direcção não poderá funcionar com um número inferior a seis
elementos, reunirá por norma semanalmente e as suas deliberações
somente terão validade quando votadas favoravelmente pela maio-
ria absoluta de votos.

ARTIGO 29.º

Compete à direcção:
1.º Responder colectivamente por todos os actos perante a as-

sembleia geral.
2.º Cumprir e fazer respeitar os estatutos e todas as decisões da

assembleia geral.
3.º Exercer os actos administrativos e todos os serviços inerentes

à gestão do Clube da maneira mais correcta e no propósito de con-
tribuir para o seu desenvolvimento, assinando todos os actos, con-
tratos e outros documentos para o efeito necessários, ficando o Clube
obrigado com duas assinaturas, sendo uma delas a do presidente ou
de um vice-presidente e de um tesoureiro.

4.º Analisar todas as propostas de admissão de sócios e deliberar
sobre a sua aprovação ou rejeição.

5.º Admitir ou despedir o pessoal que considere necessário ou des-
necessário para assegurar os diversos serviços e estabelecer as res-
pectivas remunerações.

6.º Intervir e resolver, nos termos estatuários e regulamentares,
os diferendos surgidos entre os sócios.

7.º Informar e esclarecer a assembleia geral e conselho fiscal de
todos os assuntos quando para isso for solicitada.

8.º Propor à assembleia geral a nomeação de sócios honorários
ou beneméritos.

9.º Promover festas ou convívios no sentido de angariação de
fundos para o Clube, convidando quem entender, desde que seja re-
conhecido não haver inconveniência.

10.º Deliberar sobre casos omissos nos presentes estatutos, como
julgar ser o melhor, na salvaguarda e defesa dos interesses do Clube.

11.º Elaborar relatório e respectivo balanço, de harmonia com os
preceitos legais, referentes à actividade desenvolvida em cada ano
económico, discriminando receitas e despesas para posterior análise
e apreciação do conselho fiscal.

ARTIGO 30.º

Competências e atribuições:
1.º Ao presidente compete orientar toda a acção da direcção, re-

presentar a instituição em juízo ou fora dele, convocar reuniões,
assinar ou rubricar os livros de actas, assim como toda a documen-
tação referente à actividade do Clube; ao presidente é facultado o
voto de qualidade em caso de empate nas votações das reuniões.

2.º Ao vice-presidente compete auxiliar o presidente em todas as
tarefas e substituí-lo nas suas faltas ou impedimentos.

3.º Ao secretário compete organizar e orientar todo o serviço e
expediente da secretaria, elaborar a acta das reuniões de direcção e
ainda assegurar toda a correspondência.

4.º Ao tesoureiro caberá todo o tratamento na arrecadação de
receitas e satisfação de despesas, bem como depositar em estabele-
cimentos bancários, em nome do Clube, todos os fundos que ultra-
passem necessidades imediatas. Manter em ordem e actualizados os
livros e documentos do seu âmbito administrativo e o inventário
patrimonial.

5.º Aos vogais está destinada a colaboração e entrega nas tarefas
para que forem solicitados.

ARTIGO 31.º

Os fundos depositados só poderão ser movimentados por meio de
cheque ou ordem de pagamento desde que assinados por dois ele-
mentos, sendo eles, obrigatoriamente, um dos presidentes e dos te-
soureiros.
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Responsabilidades e composição do conselho fiscal

ARTIGO 32.º

O conselho fiscal será composto por três elementos: presidente,
secretário e o relator.

ARTIGO 33.º

Compete ao conselho fiscal:
1.º Fiscalizar os actos administrativos e financeiros da direcção,

verificar as contas e relatórios e ainda dar parecer sobre todos os
assuntos submetidos à sua apreciação.

2.º Pedir a convocação de assembleia geral quando o entender
como necessário.

3.º Assistir ou fazer-se representar por um dos seus membros às
reuniões de direcção sempre que julgue conveniente.

4.º Reunir trimestralmente e quando o entenda como conveni-
ente.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e finais

ARTIGO 34.º

Quando requisitadas as instalações do Clube por associações despor-
tivas para a realização de espectáculos com fins lucrativos, a direcção
reserva-se no direito de exigir uma compensação monetária.

ARTIGO 35.º

A direcção explora, ou concede à exploração a sócios do Clube, o
seu espaço social mediante celebração, por escrito, de um contrato
de arrendamento sem direito de opção, com vigência de prazo que
não pode ultrapassar o período normal de mandato.

ARTIGO 36.º

Para dirigir as diversas secções do Clube, a direcção poderá con-
tratar ou demitir técnicos ou atletas, remunerados ou não, segundo
as suas possibilidades.

ARTIGO 37.º

O Canelas Gaia Futebol Clube poderá adquirir ou alienar bens imó-
veis desde que se destinem à prossecução dos fins que lhe são pró-
prios, depois de obtida a aprovação pela assembleia geral e de har-
monia com a lei vigente, sendo os fundos do Clube constituídos por
todos os seus móveis e imóveis e pelo saldo positivo da receita sobre
a despesa.

ARTIGO 38.º

No caso de extinção do Clube todo o seu património reverte para
a Junta de freguesia da Vila de Canelas, não podendo em caso algum
ser os seus bens distribuídos pelos sócios.

ARTIGO 39.º

A extinção tem de ser deliberada em assembleia geral, expres-
samente convocada para o efeito, e aprovada pela maioria de
votos equivalentes a dois terços da totalidade de sócios presen-
tes. A dissolução do Clube, prevista no artigo 21.º, n.º 5, não terá
lugar se, pelo menos, o número mínimo de associados igual ou
superior ao dobro dos membros previstos para os órgãos sociais
se declarar disposto a assegurar a permanência do Clube, inde-
pendentemente do número de votos contra.

ARTIGO 40.º

A assembleia geral poderá designar os elementos que acompanha-
rão e fiscalizarão a eventual dissolução de associação, fixando as
respectivas normas de conduta, de acordo com os preceitos legais
que estiverem em vigor.

ARTIGO 41.º

Em tudo o mais não previsto nestes estatutos aplicar-se-á a lei
geral.

Aprovados em assembleia geral extraordinária de 4 de Dezembro
de 1998.

Mais certifico que foram designados os órgãos sociais para 1998-
-2000:

Facto: designação dos órgãos sociais para 1998-2000.
Conselho fiscal: presidente, César Fernando Moreira Coutinho,

casado, residente na Rua de Alfredo Santos Oliveira, 10, Vila Nova
de Gaia; secretário, Vítor Silva Pereira Canastro, casado, residente
no lugar do Carregal, Canelas, Vila Nova de Gaia; relator, Joaquim
Moreira Domingues, casado, residente na Praceta de Lagarteira, 56,
4.º, D, Canelas.

Direcção: presidente, Joaquim da Silveira Moreira, casado, resi-
dente na Rua do Paranho, 187, Canelas; vice-presidentes: Acácio
Almeida Batista, casado, residente em Canelas; Fernando Manuel Al-
ves, casado, residente na Rua das Flores, 387, Pedroso, e José Ma-
nuel Moreira Oliveira, casado, residente na Rua das Flores, 577, 6.º,
Vilar do Paraíso; secretário, Carlos Fernando Correia Rodrigues
Moleiro, casado, residente na Rua do Sobreiro, 204, Canelas; tesou-
reiro, Joaquim Fernando Correia dos Santos Teixeira, casado, resi-
dente na Rua das Lages, 501, Canelas; tesoureiro-adjunto, António
Fernando Martins Santos, casado, residente na Rua do Regato, 58,
Canelas; vogais: Maria Adelaide dos Santos Silva Rodrigues Moleiro,
casada, residente na Rua do Sobreiro, 204, Canelas, António Mar-
ques de Sousa, casado, residente na Rua do Carregal, 285, 1.º, es-
querdo, Canelas, António Moreira Duarte, casado, residente na Rua
de Geminiano Moreira, 160, Canelas, Avelino Cardoso Costa Oli-
veira, casado, residente na Rua de Delfim de Lima, 2751, Porto,
Cesário Silva Cruz, casado, residente na Rua de Pereira Azevedo,
35, Perosinho, Delfim Santos Soares, casado, residente na Rua dos
Abraços, 98, 2.º, esquerdo, Canelas, Domingos Gomes Moutinho,
casado, residente na Rua de Geminiano Moreira, 125, Canelas, Eduar-
do Jaime Domingues Ribeiro Pacheco, casado, residente na Rua da
Alemã, 140, Mafamude, João Pinheiro Brito, casado, residente na
Rua de Francisco Pereira, 42, 5.º, traseiras, Mafamude, Joaquim
Marques Oliveira, casado, residente na Rua de César Morais, 298,
Canelas, Joaquim Pinto Barbosa, casado, residente na Rua das Flo-
res, 128, 1.º, traseiras, Canelas, José Pereira Maxieira, casado, resi-
dente na Rua dos Abraços, 98, 2.º, direito, Canelas, Júlio Mário
Correia Pinto, casado, residente na Rua do Calvário, 10, Canelas,
Luís Manuel da Costa Machado, casado, residente no Bairro da Câ-
mara, B/3, entrada 2, rés-do-chão, Canelas, Manuel Oliveira Dias,
casado, residente na Rua da Figueirinha, 228, Canelas, Mário Duarte
Marques Fernandes, casado, residente na Rua das Areias, 485, Cane-
las, Serafim Manuel Oliveira Sousa, casado, residente na Rua dos
Terços, 752, Canelas, António Fernando Teixeira Silva, casado, re-
sidente na Rua das Areias, 57, 2.º, esquerdo, Canelas, António Ma-
nuel Andrade Pereira, casado, residente na Rua do Canto, 67, Gulpi-
lhares, António Moreira Domingues, casado, residente na Alameda
de Eça de Queirós, 36, 1.º, Canelas, e Francisco Manuel Viegas Go-
mes Leal, casado, residente na Urbanização Vila d�Este, 85, 5.º, es-
querdo, Vila Nova de Gaia.

Data: 3 de Abril de 1998.

A Conservadora Interina, (Assinatura ilegível.)

É o que cumpre certificar.

3 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11868210

PORTO � 2.A SECÇÃO

SPEDITUR � TRANSITÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 22 623; identificação de pessoa colectiva n.º 500733899;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 7/000404; pasta n.º 4347.

Certifico que, por acta n.º 9 do conselho de administração, de 29
de Fevereiro de 2000, foi alterada a sede da sociedade em epígrafe,
para a Rua do Pinhal, 250, Crestins, Moreira, Maia.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360859

JOAQUIM PEREIRA VIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 17 326; identificação de pessoa colectiva n.º 500551294;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 22/000404; pasta
n.º 234.

Certifico que, por escritura de 8 de Fevereiro de 2000, lavrada no
6.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social da
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sociedade em epígrafe, de 10 000 000$ para 10 024 100$, capital
redenominado em 5000 euros, e foi alterado parcialmente o pacto
social, dando nova redacção aos artigos 3.º e 5.º, os quais passam a
ter o teor seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 50 000 euros, divi-
dido em duas quotas: uma do valor nominal de 20 000 euros, per-
tencente ao sócio António Luís Ribeiro Pereira de Sousa e outra do
valor nominal de 30 000 euros, pertencente ao sócio António Vi-
eira de Miranda.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência social e a sua representação, em juízo e fora dele,
será exercida por ambos os sócios, desde já designados gerentes,
podendo vir a ser remunerados ou não, corforme vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

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

Está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360824

SPEDICONTA � CONTABILIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 62; identificação de pessoa colectiva n.º 501649433; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
6/000404, pasta n.º 3230.

Certifico que depositada a fotocópia da acta n.º 54 da assembleia
geral, datada de 29 de Fevereiro de 2000, de onde consta a altera-
ção da sua sede social para a Rua do Pinhal, 250, Moreira, Crestins,
Maia.

Está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360832

SANDRA ALMEIDA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7147; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 5/000404; pasta n.º 16 933.

Certifico que por escritura de 1 de Março de 2000, na Secretaria
Notarial de Matosinhos, foi alterado parcialmente o pacto social,
no que concerne ao artigo 1.º, o qual ficou com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Sandra Almeida, S. A., e tem a
sua sede na Avenida do Dr. Antunes Guimarães, 445, freguesia de
Aldoar, concelho do Porto.

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

Está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360808

RDF 230 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 501; identificação de pessoa colectiva n.º 504702440;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/000404; pasta
n.º 22 815.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2000-
-2002, em 29 de Março de 2000.

Presidente � João Maria Ferreira Baptista da Silva, casado, resi-
dente na Rua do Prior, 45, Lisboa; vogais � Carlos Fortunato Alzina

Seruya e Ana Cristina Alves Correia, casados, residentes, respecti-
vamente, na Rua da Inglaterra, 12, Estoril, e na Rua de António G.
S. Pereira, 57, apartamento 1.1, Maia; fiscal único: efectivo � Ma-
galhães, Neves & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revi-
sor oficial de contas, casado, residente na Rua de Domingos Se-
queira, 262, 5.º, direito, Porto; suplente � António Dias & Asso-
ciados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por
António Marques Dias, revisor oficial de contas, casado, residente
na Rua de Tomás da Fonseca, 4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme.

12 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360816

VIRGÍLIO DA COSTA BARROCA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 030, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 1/000404; pasta n.º 22 201.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de gerent de Virgílio da Costa Barroca, por
renúncia, em 23 de Março de 2000.

Está conforme.

11 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360786

PRAEDIUM � SOCIEDADE DE GESTÃO
E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 541, averbamentos n.os 2 e 1 à inscrições n. º 21 e
inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 4/000404; pasta
n.º 5122.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de administradores de José Fernando Maia de
Araújo e Silva e António Maria Sampaio de Carvalho, por renúncia,
em 1 de Fevereiro de 2000.

Cessação de funções de administrador � Augusto Rodrigues de
Castro Ribeiro, por renúncia, em 1 de Fevereiro de 2000;

Designação do administrador, até ao termo do mandato em curso
de 1999-2001, em 1 de Fevereiro de 2000, de Marco Aurélio Lopes
Nunes, casado, residente na Avenida de 25 de Abril, 55-A, 4.º, di-
reito, Estarreja.

Está conforme.

11 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360794

REAL SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 862; identificação de pessoa colectiva n.º 502039175; aver-
bamento n.º 4 à inscrição n.º 22 e inscrição n.º 30; números e data
da apresentação: 14 e 15/000404; pasta n.º 5622.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Cessação de funções de vogal e suplente do conselho fiscal, res-
pectivamente, de A. Paredes, A. Santos & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas e Albino Rodrigues Jacinto, por renún-
cia, em 4 de Janeiro de 2000.

Designação para preenchimento das vagas de vogal e suplente do
conselho fiscal, para o mandato em curso de 1997-1999, respecti-
vamente, Belarmino Martins, Eugénio Ferreira & Associado, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada por César Abel
Rodrigues Gonçalves, revisor oficial de contas, casado, residente na
Rua de Bernardo Santareno, 27, Casais de Mem Martins, Mem
Martins, e António da Trindade Nunes, revisor oficial de contas,
casado, residente na Avenida do Duque d�Ávila, 104, Lisboa.
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Data da deliberação: 4 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360883

SOVE � SOCIEDADE DE VEDANTES E MÁQUINAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 715; identificação de pessoa colectiva n.º 500947309;
inscrição n.º 18; número e data da apresentação: 23/000404; pasta
n.º 6769.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Conselho de administração: Presidente � Joaquim de Jesus Mar-
tins, casado, residente na Rua do Campo Alegre, 672, 6.º, esquerdo,
Porto; vogais � Eduardo de Jesus Martins, casado, e Sara Cristina
Pessoa Martins, solteira, maior, residentes, respectivamente na Rua
do Campo Alegre, 796, 5.º, esquerdo, traseiras, Porto, e na Rua do
Campo Alegre, 672, 6.º, esquerdo, Porto.

Conselho fiscal: presidente � António Júlio Ferreira Valente, ca-
sado, residente na Rua de João Chagas, 55, 1.º, esquerdo, Lisboa;
vogais � Manuel António de Jesus Martins, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de D. Maria Faria, 29, 4.º, esquerdo, frente, Maia, e
Santos Carvalho, Silva Costa & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, representada por Carlos Manuel Silva da Costa,
revisor oficial de contas, casado, residente no Campo de 24 de
Agosto, 129, sala 701, Porto; suplente � António Augusto dos San-
tos Carvalho, revisor oficial de contas, casado, residente no Campo
de 24 de Agosto, 129, sala 701, Porto.

Está conforme.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368221

QUADRIFÓLIO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 491; identificação de pessoa colectiva n.º 504758403;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 16/000404; pasta
n.º 22 804.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio 2000-
-2002, em 28 de Março de 2000:

Conselho de administração: presidente � Carlos Fortunato Alzina
Seruya, casado, residente na Rua da Inglaterra, 12, Estoril; vogais �
Ana Cristina Alves Correia e Paulo Jorge Sinde Monteiro Pinto de
Araújo, casados, residentes, respectivamente, na Rua de António G.
S. Pereira, 57, apartamento 1.1, Maia, e na Rua de Raúl Caldevilla,
126, 3.º, traseiras, Porto.

Fiscal único � Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Jorge Manuel
Araújo de Beja Neves, revisor oficial de contas, casado, residente
na Rua de Domingos Sequeira, 262, 5.º, direito, Porto; suplen-
te � António Dias & Associados, Sociedade de Revisores Ofici-
ais de Contas, representada por António Marques Dias, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Tomás da Fonseca,
4, 1.º, esquerdo, Lisboa.

Está conforme.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368230

PREDIAL VELASQUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1105; identificação de pessoa colectiva n.º 502025077;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 22/000405; pasta
n.º 3224.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura de 8 de Ja-
neiro de 1993, lavrada no 4.º Cartório Notarial do Porto, de onde
consta a cessação de funções do gerente José Horácio Covas Pinto,
por renúncia, em 8 de Janeiro de 1993.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foi alterado o
artigo 5.º do respectivo contrato, a qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, fica afecta ao sócio João Manuel San-
tos Ferreira, sendo suficiente a sua assinatura para obrigar a socieda-
de em todos os seus actos e contratos.

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

Está conforme.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368264

PREDIAL VELASQUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1105; identificação de pessoa colectiva n.º 502025077;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e
data das apresentações: 17 e 18/000405; pasta n.º 3224.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura de 19 de
Janeiro de 1000, lavrada no Cartório Notarial de Ermesinde, de onde
consta a cessação de funções dos gerentes Henrique Manuel Alexan-
drino da Gama e Luís Carlos Gonçalves de Oliveira, por renúncia,
em 19 de Janeiro de 1990.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foram alterados
os artigos 2.º, 3.º e 5.º do respectivo contrato, os quais passam a ter
a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na mediação, na compra e venda de bens
imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, correspondente à soma de duas quotas iguais de 200 000$
cada, uma de cada um dos sócios.

ARTIGO 5.º

A gerência social, dispensada de caução e remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, podendo qualquer de-
les assinar os actos de mero expediente; porém, para que a socieda-
de fique obrigada, é sempre necessária a assinatura conjunta dos dois
gerentes.

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

Está conforme.

19 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368272

PREDIAL VELASQUEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1105; identificação de pessoa colectiva n.º 502025077;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 22/000405; pas-
ta n.º 3224.

Certifico que por escritura de 18 de Novembro de 1999, lavrada
no 4.º Cartório Notarial do Porto, rectificada por escritura de 11 de
Janeiro de 2000, foi aumentado o capital social de 400 000$ para
1 002 410$, e foram alterados os artigos 1.º, 2.º e 3.º do respectivo
contrato, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Predial Velasquez � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Alameda de Eça de
Queirós, 297, Bonfim, Porto.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de mediação imobiliá-
ria.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 1 002 410$, divi-
dido em duas quotas iguais de 501 205$, uma de cada um dos sócios
João Manuel Santos Ferreira e Ana Maria Dias Santos Ferreira.

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

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368256

INVESTMANIA � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 923; identificação de pessoa colectiva n.º 503779059;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 15/000410; pasta
n.º 16 464.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designados os membros dos órgãos sociais para o quadriénio 2000-
-2003, em 9 de Março de 2000:

Administrador único � José Manuel Duque Rodrigues, casado,
residente na Rua do Marechal de Saldanha, 11, 2.º, esquerdo, Porto;

Fiscal único: efectivo � Armando Meireles e Lopes Vinga, Soci-
edade de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Ar-
mando Marques Coelho de Meireles, revisor oficial de contas, casa-
do, residente na Rua de Hernâni Torres, 79, 4.º, direito, Porto;
suplente � Manuel Hernâni Martins Lopes Vinga, revisor oficial de
contas, casado, residente na Rua de Eugénio de Castro, 404, habita-
ção 73, Porto.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368280

GRAFIPONTO, DE J. FERREIRA & JOSÉ RIBEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 171; identificação de pessoa colectiva n.º 502292865;
inscrições n.os 5 e 7; números e data da apresentação: 6 e 7/000410;
pasta n.º 2765.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura de 31 de
Março de 2000, lavrada no 1.º Cartório Notarial de Vila do Conde,
de onde conta a cessação de funções do gerente Raul Cuttat Bessa,
por renúncia, em 31 de Março de 2000.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foi alterado o
artigo 4.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa ou passivamente, pertence ao sócio Pedro Manuel da
Costa Bessa, que desde já é nomeado gerente;

§ único. A sociedade fica obrigada em todos os seus actos e con-
tratos pela assinatura do referido gerente.

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

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368299

PENGRANIT � SOCIEDADE DE GRANITOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 398; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000209; pasta n.º 22 707.

Certifico que, por escritura de 20 de Dezembro de 1999, lavrada
no 1.º Cartório Notarial de Vila do Conde, foi constituída a socie-

dade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos
seguintes:

ARTIGO 1.º

Tipo, denominação e sede social

A sociedade adopta a firma PENGRANIT � Sociedade de Grani-
tos, L.da, e tem a sua sede na Rua do Marechal Saldanha, 604, na
freguesia de Nevogilde, concelho do Porto.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede so-
cial ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como serem criadas ou encerradas sucursais, dele-
gações ou outras formas locais de representação, em Portugal ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

O objecto da sociedade é a importação, exportação e comerciali-
zação de granitos, mármores, máquinas e materiais de construção
civil; gestão de participações sociais, de investimentos imobiliários
e a prestação de serviços conexos.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro,
é de 5000 euros, correspondendo à soma de duas quotas: uma no
valor nominal de 4900 euros, pertencente a Sefra Holdings LLC., e
outra no valor de 100 euros, pertencente a Josefa Sanroman Val-
verde.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

Será permitida a realização de prestações suplementares, nos ter-
mos  deliberar em assembleia geral, até ao montante global máximo
de 5 000 000 000$, podendo a prestação ser efectuada por um úni-
co sócio, desde que o mesmo detenha a maioria do capital social.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

A cessão de quotas, quer entre sócios, quer para terceiros, bem
como a sua divisão para esse fim são livres, não dependendo do
consentimento da sociedade.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá adquirir participações, como sócia ou accio-
nista de responsabilidade limitida, em sociedades com objecto igual
ou diferente do seu, tanto em Portugal como no estrangeiro.

ARTIGO 7.º

Amortização da quota

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

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora, arresto ou outra forma de apreensão judicial;
c) Partilha judicial ou extrajudicial quando a quota não for adjudi-

cada ao respectivo titular;
d) Falência ou insolvência dos sócios;
e) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou se fizer re-

presentar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � A deliberação da amortização deve ser tomada no prazo de

60 dias a contar do respectivo evento, e o valor da amortização
será o que resultar para a quota na proporção do balanço especial-
mente elaborado para o efeito.

3 � Em caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qual-
quer sócio, a sociedade poderá continuar e proceder, querendo, à amor-
tização da quota do sócio ou deliberar a sua liquidação e partilha,
devendo aquela estar concluída no prazo de 90 dias a contar do óbito
do sócio ou da sentença da interdição ou inabilitação.

4 � A sociedade poderá, no entanto, amortizar a quota do sócio
falecido, interdito ou inabilitado, devendo a deliberação e o paga-
mento da quota obedecer ao disposto no n.º 2 deste artigo.

ARTIGO 8.º

Assembleias gerais

1 � A convocação das assembleias gerais compete a qualquer dos
gerentes e será efectuada por carta registada com aviso de recepção,
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a expedir com a antecedência mínima de 15 dias, sem prejuízo do
disposto no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � Nas assembleias gerais, os sócios podem fazer-se representar
por qualquer pessoa da sua livre escolha.

ARTIGO 9.º

Distribuição de lucrsos

1 � Após a constituição ou reintegração do fundo de reserva le-
gal, os lucros apurados em cada exercício terão a aplicação que for
decidida em assembleia geral anual dos sócios, a qual deliberará por
maioria simples dos votos e sem sujeição a qualquer limite mínimo
de distribuição obrigatória.

2 � Não obstante o definido no n.º 1 anterior, e por simples de-
liberação da gerência, poderão ser concedidos aos sócios adianta-
mentos sobre lucros, desde que observadas todas as regras e precei-
tos legais.

ARTIGO 6.º

Gerência

1 � A administração da sociedade, bem como a sua representa-
ção, activa ou passiva, em juízo ou fora dele, será exercida pelo
gerente ou gerentes que forem nomeados em assembleia geral.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
basta a assinatura do gerente ou a assinatura de procurador nos limi-
tes do mandato que lhe for conferido.

3 � O gerente pode, sem consentimento dos sócios, exercer por
conta própria ou alheia qualquer actividade concorrente ou não com
a da sociedade.

4 � O gerente poderá nomear um procurador da sociedade para a
prática de determinados actos ou categorias de actos.

Disposições transitórias

ARTIGO 11.º

 Fica desde já nomeada gerente a sócia Josefa Sanroman Valverde,
casada, com domicílio em Calle de S. Pedro Inglesias, 1, Nigran,
Pontevedra, Espanha, de onde é natural, portadora do DNI
n.º 35868379, expedido por Vigo, província de Pontevedra, no dia
8 de Fevereiro de 1991, contribuinte fiscal n.º 231581491.

ARTIGO 12.º

A gerência fica desde já autorizada, nos termos da alínea b) do
n.º 4 do artigo 202 do Código das Sociedades Comerciais, a movi-
mentar a conta aberta em nome da sociedade no Banco Português
dos Negócios, sucursal do Capitólio, Porto, podendo efectuar os
levantamentos necessários para fazer face às despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, e com a aquisição de bens de equipa-
mento e mercadorias relacionadas com o seu funcionamento.

Está conforme.

26 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368302

ICITOURS � AGÊNCIA DE VIAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 198; identificação de pessoa colectiva n.º 501235477;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 6/000221; pasta
n.º 12005.

Certifico que, por escritura de 29 de Dezembro de 1999, lavrada
no 3.º Cartório Notarial do Porto em relação à sociedade em epí-
grafe, foi alterado parcialmente o contrato no que concerne aos ar-
tigos 2.º e 7.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O capital social, todo em dinheiro, é de 20 000 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas, sendo: uma do valor nominal de
12 000 000$, que pertence ao sócio David da Silva Carvalho, e ou-
tra do valor nominal de 8 000 000$, que pertence à sócia Lucília
Maria Aguiar da Silva Carvalho.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada da caução e remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida
por ambos os sócios, já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade nos seus actos e contratos é sem-
pre necessária a assinatura de um gerente.

3 � Em ampliação dos seus poderes, os gerentes podem:
a) Comprar, vender ou permutar bens móveis ou imóveis para e

da sociedade;
b) Dar ou aceitar de arrendamento, independentemente do prazo,

quaisquer locais, celebrar, alterar e rescindir os respectivos contra-
tos e adquirir por trespasse quaisquer estabelecimentos.

c) Comprar, vender, trocar ou locar veículos automóveis;
d) Dividir, dar e receber em dação em cumprimento bens de qual-

quer natureza, incluindo veículos automóveis.

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

Está conforme.

26 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09358285

GÓTICO � PUBLICIDADE E ARTES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 174; identificação de pessoa colectiva n.º 503608491;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data da apresentação: 13 e 15/000414; pasta n.º 14 444.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura de 5 de Abril
de 2000, lavrada no 6.º Cartório Notarial do Porto, de onde consta
a cessação de funções do gerente Miguel Alexandrino da Costa Pin-
to, por renúncia, em 5 de Abril de 2000.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foi alterado o
artigo 5.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 5.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em as-
sembleia geral, fica afecta ao sócio Manuel Fernando Pinto, já de-
signado gerente, ficando a sociedade obrigada com a sua assinatura.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368434

SILVA, SOUSA E SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 303; identificação de pessoa colectiva n.º 500901767;
inscrições n.os 20 e 22; números e datas da apresentação: 7/990630
e 12/000414; pasta n.º 8252.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura de 31 de Mar-
ço de 1999, lavrada no 1.º Cartório Notarial do Porto, de onde consta
a designação dos gerentes Manuel Augusto Dias da Silva e João Nar-
ciso Martins Nunes, em 31 de Março de 1999.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foi alterado o
artigo 4.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
600 000$, dividido em quatro quotas, sendo: duas de 200 000$ cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios Manuel Augusto Dias da Silva
e João Narciso Martins Nunes, e duas de 100 000$ cada, pertencen-
tes uma a cada um dos mesmos sócios Manuel Augusto Dias e João
Narciso Martins Nunes.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368353

J. P. S. � SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 478; identificação de pessoa colectiva n.º 502985356;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/000414; pasta
n.º 11 284.
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Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 1999, lavrada
no Cartório Notarial de Rio Tinto, foi aumentado o capital social
da sociedade em epígrafe, de 3 000 000$ para 15 036 150$, capital
redenominado em 75 000 euros, e foram alterados os artigos 1.º e
3.º, os quais ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de J. P. S. � Sis-
temas de Informação, L.da, e tem a sua sede na Rua do Paraíso, 38,
freguesia de Santo Ildefonso, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
75 000 euros e está dividido em duas quotas: uma de 72 000 euros,
pertencente ao sócio Joaquim Polónia Coelho da Silva, e uma de
3000 euros, pertencente à sócia Merícia de Jesus Valente da Silva.

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

Está conforme.

2 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368370

SEMALY (PORTUGAL) � ENGENHARIA DE PROJECTOS
DE TRANSPORTES, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 528; identificação de pessoa colectiva n.º 504590693;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/000323; pasta
n.º 20 293.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta n.º 1, datada de 29 de
Fevereiro de 2000, de onde consta deslocação da sede social da socie-
dade em epígrafe, para a Rua de Júlio Dinis, 891, 4, direito, Porto.

Está conforme.

30 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360620

BSN PATRIMÓNIOS � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 541; identificação de pessoa colectiva n.º 503538430;
inscrição n.º 21; número e data da apresentação: 3/000323; pasta
n.º 22 902.

Certifico que, por escritura de 26 de Outubro de 1996, lavrada no
3.º Cartório Notarial do Porto, foi alterada a denominação e sede
da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, alterado o ar-
tigo 1.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma GOLDEN ASSETS � Sociedade
Gestora de Patrimónios, S. A., e tem a sua sede na Avenida da Boa-
vista, 3531, 1.º, sala 108, da freguesia de Aldoar, da cidade do Porto.

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

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360654

MEDIA P � COMUNICAÇÃO E MARKETING, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 507; identificação de pessoa colectiva n.º 503291234;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 22/000201; pasta
n.º 13 141.

Certifico que foi depositada a fotocópia da acta, de onde consta
a designação dos membros dos órgãos sociais, para o quadriénio 1998-
-2001, em 20 de Março de 1998:

Conselho de administração: presidente � Pedro Nuno dos Santos
Jacques de Sousa, casado, residente na Rua de São Tomé e Príncipe,

23, 2.º-A, Estoril; vogais � Luís Miguel Carvalho Araújo Moreira,
casado, residente na Avenida de Montevideu, 236, Porto, e José
Fernandes Fraqueiro, casado, residente na Infante Santo, 495, 2.º-E,
Porto.

Fiscal único: efctivo � Carlos Aires, Murilo Marques, Ribas Pa-
checo & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas., re-
presentada por Carlos Hernâni Dias Aires, revisor oficial de contas,
casado, residente na Avenida da Boavista, 1586, 2.º, sala 295,
Porto; suplente � Murilo Ângelo Marques, revisor oficial de con-
tas, casado, residente na morada supra-referida.

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360646

NASCIMENTO & PERNADAS, ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 52 187; identificação de pessoa colectiva n.º 503521183;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 15/000323; pasta
n.º 14 457.

Certifico que, por escritura de 27 de Setembro de 1996, lavrada
no 3.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social de
400 000$ para 3 400 000$, tendo, em consequência, alterado o ar-
tigo 3.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente liberado, é de 3 400 000$, sendo
de 1 700 000$ a quota de cada uma das sócias Teresa Maria Chorão
Pernadas e Luísa Gabriela Santos Ferreira Nascimento.

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

Está conforme.

31 de Março de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360638

MAITIROL, LOUÇAS E CRISTAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícu-
la n.º 37986; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 6/
000331; pasta n.º 18881.

Certifico que, por escritura de 19 de Dezembro de 1998, rectificada
em 28 de Março de 2000, foi aumentado o capital social de
1 000 000$ para 5 000 000$, tendo, em consequência, alterado o
artigo 3.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção se-
guinte:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dele pertencendo ao sócio Artur Arménio Conceição
duas quotas, sendo uma de 975 000$, bem comum e uma de
4 000 000$, bem próprio, e à sócia Aida Pereira de Carvalho Sam-
paio, uma de 25 000$.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360743

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 372; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
4/000331; pasta n.º 12 961.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta n.º 18 e do con-
trato de organização, montagem e garantia de colocação, nos quais
consta a:

Emissão de obrigações.
Montante: 27 375 000 euros.
Valor nominal: 10 euros.
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Natureza: subscrição particular e directa.
Autorizante: o Estado português, nos temros do Despacho Con-

junto dos Secretários de Estado dos Transportes e do Tesouro e das
Finanças de 2 de Março de 2000.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360778

SOCIEDADE DE TRANSPORTES COLECTIVOS
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51372; inscrição n.º 22; número e data da apresentação:
4/000331; pasta n.º 12961.

Certifico que, por escritura de 17 de Março de 2000, lavrada no
3.º Cartório Notarial do Porto, foi aumentado o capital social da
sociedade em epígrafe, de 10 000 000 000$ para 11 500 000 000$,
tendo, em consequência, alterado o artigo 4.º do respectivo con-
trato, o qual passa a ter a redacção seguinte:

CAPÍTULO II

ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
11 500 000 000$.

2 � O capital social é representado por 11 500 000 acções, em for-
ma meramente escritural, com o valor nominal de 1000$ cada uma.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360760

MÁRIO COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 351; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/
000331; pasta n.º 10 866.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos gerentes, em 2 de Novembro de 1999, os sócios
Mário Nuno Costa Mota Coelho, Sónia Maria Costa Mota Coelho
Machado Aires e Sandra Maria Costa Mota Coelho, casada, residen-
tes, respectivamente, na Rua de António Cardoso, 427, habitação 34,
Porto; na Rua do Professor Mota Pinto, 261, 5.º, direito, Porto, e
na Rua do Professor Mota Pinto, 226, 12.º, frente, Porto.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360727

LIMPAFLOR � LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 49 769; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 2; número e data
da apresentação: 12/000331; pasta n.º 9490.

Certifico que, por acta, datada de 2 de Janeiro de 2000, a sede da
sociedade em epígrafe, foi alterada para a Rua de Ermesinde, 23 e
25, freguesia de Ermesinde, Valongo.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360735

IBERDOURO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 600; inscrição n.º 15; número e data da apresentação:
7/000331; pasta n.º 17 814.

Certifico que, por escritura de 30 de Dezembro de 1999, lavrada
na Secretaria Notarial de Matosinhos, foi alterado o objecto social
da sociedade em epígrafe, tendo, em consequência, alterado o artigo
2.º do respectivo contrato, o qual passa a ter a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção civil, empreitadas
de obras públicas e particulares, concepção, edificação e exploração
de empreendimentos imobiliários, compra de imóveis para venda e
revenda dos adquiridos.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360689

POLINOVA � GESTÃO E IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 004; inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 8/
000331; pasta n.º 9981.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos gerentes, em 2 de Novembro de 1999, os sócios
Mário Nuno Costa Mota Coelho, Sónia Maria Costa Mota Coelho
Machado Aires e Sandra Maria Costa Mota Coelho, casada, residen-
tes, respectivamente, na Rua de António Cardoso, 427, habitação 34,
Porto; na Rua do Professor Mota Pinto, 261, 5.º, direito, Porto, e
na Rua do Professor Mota Pinto, 226, 12.º, frente, Porto.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360700

OSÓRIO DE CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 23 606; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 32/
991228; pasta n.º 22 027.

Certifico que, por escritura de 14 de Dezembro de 1999, lavrada
no 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de Gaia, rectificada por escri-
tura de 8 de Março de 2000, lavrada no mesmo Cartório, o capital
social da sociedade em epígrafe, foi aumentado de 400 000$ para
5000 euros, redenominado em euros, e foram alterados os artigos 1.º,
3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais passam a ter a redacção
seguitne:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Osório de Castro, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Cunha Júnior, 41-B, 2.º, sala 4, da cidade do Porto.

§ único. Por simples deliberação da assembleia geral, a sede social
poderá ser transferida para qualquer outro local dentro do mesmo
concelho.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo: uma no va-
lor nominal de 2000 euros do sócio António Alberto Osório Car-
doso Fonseca de Castro; uma do valor nominal de 1500 euros da
sócia Maria dos Prazeres Ferreira Osório de Castro, e outra do valor
nominal de 1500 euros da sócia Sílvia Maria Ferreira Osório de Castro
Pimenta.

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, será exercida por
todo os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, bastando as-
sinatura de qualquer deles para obrigar a sociedade em todos os seus
actos e contratos.

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

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360751
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M. C. � QUÍMICA E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 591; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 9/
000331; pasta n.º 16 372.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado o
seguinte:

Designação dos gerentes, em 2 de Novembro de 1999, os sócios
Mário Nuno Costa Mota Coelho, Sónia Maria Costa Mota Coelho
Machado Aires, e Sandra Maria Costa Mota Coelho, casada, resi-
dentes, respectivamente, na Rua de António Cardoso, 427, habita-
ção 34, Porto; na Rua do Professor Mota Pinto, 261, 5.º, direito,
Porto, e na Rua do Professor Mota Pinto, 226, 12.º, frente, Porto.

Está conforme.

10 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360719

MAQUILECTRA � MÁQUINAS E TECNOLOGIA
ELECTRÓNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 864; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 2/0003231; pasta n.º 12 051.

Certifico que, por acta n.º 12, datada de 27 de Março de 2000, a
sede social da sociedade em epígrafe, foi alterada para a Rua de António
Enes, 87, Porto.

Está conforme.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360670

H. E. C. E. � SOCIEDADE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 294; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 18/
991223; pasta n.º 22 552.

Certifico que, por escritura de 26 de Novembro de 1999, lavrada
no 2.º Cartório Notarial do Porto, foi constituída a sociedade em
epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos artigos seguin-
tes:

1.º

A sociedade adopta a firma H. E. C. E. � Sociedade Limpezas,
L.da, e tem a sua sede na Rua do Barão de São Cosme, 213, 4.º,
sala 6, freguesia do Bonfim, Porto.

2.º

A sociedade tem por objecto as limpezas em imóveis, habitações,
estabelecimentos, condomínios e empresas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
1 020 000$, dividido em três quotas do valor nominal de 340 000$
cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

4.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao dobro do capi-
tal social.

5.º

A sociedade poderá adquirir participações em sociedades com ob-
jecto igual ou diferente ao seu, em sociedades reguladas por lei espe-
cial ou em agrupamentos complementares de empresas.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica afecta a
todos os sócios, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes.

3 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, designa-

damente viaturas automóveis.

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar ou
rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação.

7.º

1 � A sociedade poderá amorizar qualquer quota, nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judicial

da quota;
c) Falência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer ou de se fazer

representar nas assembleias gerais por mais de três anos consecutivos.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem

como poderão, posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
de quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas
a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

Está conforme.

7 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360662

ORLANDO & ONDINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 902; identificação de pessoa colectiva n.º 501276025;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 12 e inscrição n.º 14; números
e data da apresentação: 10 e 11/000404; pasta n.º 1408.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado a
cessação de funções do gerente José Augusto Queirós Teixeira de
Sousa, por renúncia, em 5 de Novembro de 1997, e a designação da
gerente Palmira Fernanda Moreira Rodrigues Sousa Barradas, casada,
residente na Rua das Mimosas, 97, 5.º, esquerdo, Vilar de Andorinho,
Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

13 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09360867

STERICLIN � PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 429; identificação de pessoa colectiva n.º 504284231;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e
data da apresentação: 24, 25 e 26/000404; pasta n.º 404.

Certifico que foi depositada a fotocópia da escritura de 30 de De-
zembro de 1999, lavrada no 2.º Cartório Notrial de Vila Nova de Fa-
malicão, de onde consta a cessação de funções dos gerentes João Gon-
çalves de Oliveira Neves e Maria da Conceição Carvalho Benta de
Oliveira Neves, por renúncia, em 30 de Dezembro de 1999.

Certifico ainda que, por escritura, referida supra, foram alterados
os artigos 3.º e 4.º do respectivo contrato, os quais passam a ter a
redacção seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 000 000$ e está dividido em duas quotas: uma do valor nominal
de 700 000$, pertencente ao sócio Luís Filipe Baptista Freire, e uma
do valor nomina de 300 000$, pertencente ao sócio Ilídio Rodri-
gues Freire.

4.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada ou
não, compete a um ou mais gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos

é suficiente a assinatura de um gerente.

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

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ribeiro.
09368248



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 120 � 24 de Maio de 2000 11 172-(95)



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 120 � 24 de Maio de 200011 172-(96)

Toda a correspondência, quer oficial, quer relativa a anúncios e a assinaturas do «Diário da República» e do «Diário da Assembleia da República»,
deve  ser dirigida  à  administração  da  Imprensa  Nacional-Casa  da  Moeda, S. A.,  Rua  de  D.  Francisco  Manuel  de  Melo, 5 — 1099-002  Lisboa

AVISO
Por ordem superior e para constar, comunica-se

que não serão aceites quaisquer originais destina-
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e autenticada com selo branco.
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PREÇO DESTE NÚMERO (IVA INCLUÍDO 5%)

• Rua da Escola Politécnica, 135 — 1250-100 Lisboa
Telef. 21 394 57 00  Fax 21 394 57 50  Metro — Rato

• Rua do Marquês de Sá da Bandeira, 16-A e 16-B — 1050-148 Lisboa
Telef. 21 353 03 99   Fax 21 353 02 94  Metro — S. Sebastião

• Rua de D. Francisco Manuel de Melo, 5 — 1099-002 Lisboa
Telef. 21 383 58 00  Fax 21 383 58 34

• Rua de D. Filipa de Vilhena, 12 — 1000-136 Lisboa
Telef. 21 781 07 00   Fax 21 781 07 95  Metro — Saldanha

• Avenida de Fernão de Magalhães, 486 — 3000-173 Coimbra
Telef. 23 982 69 02    Fax 23 983 26 30

• Praça de Guilherme Gomes Fernandes, 84 — 4050-294 Porto
Telefs. 22 205 92 06/22 205 91 66    Fax 22 200 85 79

• Avenida do Engenheiro Duarte Pacheco — 1070-103 Lisboa
(Centro Comercial das Amoreiras, loja 2112)
Telef. 21 387 71 07   Fax 21 353 02 94

• Avenida Lusíada — 1500-392 Lisboa
(Centro Colombo, loja 0.503)
Telefs. 21 711 11 19/23/24   Fax 21 711 11 21  Metro — C. Militar

• Rua das Portas de Santo Antão, 2-2/A — 1150-268 Lisboa
Telefs. 21 324 04 07/08    Fax 21 324 04 09  Metro — Rossio

• Loja do Cidadão (Lisboa) Rua de Abranches Ferrão, 10 — 1600-001 Lisboa
Telef. 21 723 13 70    Fax 21 723 13 71

• Loja do Cidadão (Porto) Avenida de Fernão Magalhães, 1862 — 4350-158 Porto
Telef. 22 557 19 27    Fax 22 557 19 29
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