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AVEIRO
ÁGUEDA

AUGUSTO CARVALHO & FLÓRIDO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 859;
identificação de pessoa colectiva n.º 500653542; inscrição n.º 10;
número e data da apresentação: 6/20000606.

Certifico que foi transformada em anónima a sociedade em epí-
grafe, passado a reger-se pelos seguintes estatutos:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto e duração
ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Augusto Carvalho & Fló-
rido, S. A., e tem a sua sede no lugar do Brejo, freguesia da Borralha,
concelho de Águeda.

2 � O conselho de administração pode, sem carecer de delibera-
ção ou consentimento de outros órgãos sociais:

a) Transferir a sede para qualquer outro local permitido por lei;
b) Criar em qualquer parte do território nacional, da União Eu-

ropeia ou estrangeiro, agências, delegações, sucursais, filiais, depen-
dência ou qualquer outra forma de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a fabricação de mobiliário metálico
e seus acessórios.

ARTIGO 3.º

A duração da sociedade é por tempo indeterminado, contando-se
a sua existência legal desde a data da sua constituição em 17 de
Março de 1981.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações
ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado pelos
accionistas, é de 650 000 euros (seiscentos e cinquenta mil euros).

ARTIGO 5.º

1 � O capital social está dividido em 650 000 acções, do valor
nominal de um euro cada uma.

2 � As acções são ao portador, registadas ou não, ou nominati-
vas sendo livremente convertíveis a expensas dos accionistas, poden-
do ser emitidos de uma, cinco, 10, 50, 100, 500, 1000, 5000,
10 000 e 20 000 acções, a todo o tempo substituíveis por divisão ou
concentração.

3 � A transmissão das acções nominativas fica subordinada ao
consentimento da sociedade, gozando em qualquer caso os accionis-
tas, do direito de preferência na transmissão a favor de não accio-
nistas e na proporção das acções que possuírem.

Não sendo exercido o direito de preferência por qualquer accio-
nista serão as acções relativamente às quais este tinha preferência,
oferecidas aos restantes accionistas na mesma proporção atrás men-
cionada.

4 � Nas limitações previstas nos números anteriores podem ser
extintas mediante alteração do contrato nos termos gerais.

A presente estipulação de preferência tem eficácia real.
O n.º 3 deste artigo 5.º terá obrigatoriamente que ser transcrito nos

títulos das acções.

ARTIGO 6.º

1 � Precedendo deliberação da assembleia geral, para o efeito
convocada, poderá a sociedade emitir obrigações de todas as espé-
cies permitidas por lei, incluindo obrigações convertíveis em acções.

2 � Os accionistas terão sempre preferência na subscrição de
quaisquer obrigações emitidas pela sociedade, na proporção das ac-
ções que possuírem.

4. Empresas � Registo comercial
ARTIGO 7.º

1 � O conselho de administração, obtido o parecer do fiscal único,
poderá aumentar o capital, uma ou mais vezes, até ao montante de
3 000 000 de euros.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas gozam do direito de preferência, quer por
subscrição das acções derivadas do aumento do capital social, na
proporção das que possuírem ao tempo da respectiva deliberação,
quer no rateio das novas acções relativamente às quais aquele direi-
to de preferência não tenha sido exercido.

2 � O accionista que não realizar a sua entrada no prazo fixado
entra em mora passando a incidir sobre a prestação não realizada
juros de mora calculados à taxa mais elevada praticada à época pela
banca comercial para as obrigações activas.

3 � Enquanto se verificar a situação de mora ficarão suspensos
todos os direitos sociais relativos às acções em causa.

ARTIGO 9.º

1 � Dentro dos limites, poderá a sociedade adquirir acções e
obrigações próprias.

2 � A sociedade através do seu conselho de administração e sem
carecer de consentimento de outros órgãos sociais, poderá livremente
associar-se a quaisquer pessoas singulares ou colectivas ou a quais-
quer agrupamentos complementares de empresas, consórcios ou en-
tidades de natureza semelhante e participar na sua administração e
fiscalização, bem como adquirir participações em quaisquer tipos ou
espécies de sociedades, mesmo que de diferente objecto.

3 � A sociedade poderá gerir carteira de títulos que lhes per-
tença.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 10.º

São órgãos da sociedade a assembleia geral, o conselho de admi-
nistração e o fiscal único.

Assembleia geral

1 � A assembleia geral é constituída por todos os accionistas com
direito a voto, correspondendo a cada 1000 acções, um voto.

2 � A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente
e dois secretários, que podem ser ou não accionistas.

3 � A participação dos accionistas na assembleia geral depende
do registo, se as acções forem registadas, ou do seu depósito, se o
não forem, em seu nome e até 15 dias antes da reunião.

4 � O depósito das acções para efeito do disposto no número
anterior deverá ser feito na sociedade ou numa instituição bancária,
devendo neste caso o accionista comprovar o depósito perante a
sociedade até 15 dias antes da data da reunião.

5 � Qualquer accionista poderá fazer-se representar na assembleia
geral por outro accionista, por seu cônjuge, descendente ou ascen-
dente, através de uma carta dirigida ao presidente da mesa da assem-
bleia geral e com a assinatura reconhecida.

ARTIGO 12.º

Salvo disposição legal em contrário, as deliberações sociais, são
sempre tomadas por maioria simples dos votos emitidos na assem-
bleia geral.

ARTIGO 13.º

1 � A assembleia geral reunirá ainda:
a) Quando o presidente do conselho de administração ou fiscal

único o julgarem conveniente;
b) Quando accionistas que reúnam as condições previstas na lei

a requeiram ao presidente da assembleia geral e com indicação con-
creta dos assuntos a incluir na ordem do dia e justificação precisa
da reunião.

2 � Em primeira convocação, salvo disposição legal imperativa
em contrário, a assembleia geral só poderá funcionar e deliberar
quando nela estejam presentes ou representados accionistas deten-
tores de, pelo menos, 50%, do total das acções, excluídas as que
pertençam à própria sociedade.
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3 � Salvo disposição legal em contrário, a convocatória da as-
sembleia geral pode, desde logo, fixar uma segunda data da reunião
para o caso de a assembleia geral não se pode reunir na data da
primeira convocatória por falta de representação do capital social
devendo entre as duas datas, mediar pelo menos 15 dias.

4 � Em segunda convocação, a assembleia geral funcionará e
deliberará seja qual for o número de accionistas presentes.

5 � Compete à assembleia geral eleger os membros da mesa, os
quais se consideram empossados logo que eleitos.

Conselho de administração

ARTIGO 14.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
membros, accionistas ou não, eleitos pela assembleia geral.

2 � A assembleia geral escolherá de entre os eleitos, o presiden-
te do conselho de administração.

3 � Ao presidente, que terá voto de qualidade, cabe convocar e
dirigir as reuniões do conselho de administração.

ARTIGO 15.º

1 � Ao conselho de administração compete o exercício de todos
os poderes de direcção, gestão e representação da sociedade que por
lei ou pelo presente contrato lhe forem conferidos, nomeadamente:

a) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e contratutais e as
deliberações da assembleia geral;

b) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens móveis, nomeada-
mente viaturas;

c) Adquirir, alienar e onerar quaisquer bens imóveis;
d) Participar todos os actos e contratos necessários à gestão da

sociedade, nomeadamente emissão de letras, livranças, cheques e
extractos de facturas;

e) Abrir, encerrar ou trespassar estabelecimentos ou partes dos
mesmos;

f) Adquirir participações noutras sociedades com o mesmo objecto
ou não e participar em agrupamentos complementares de empresas
ou consórcios;

g) Aplicar os fundos disponíveis da sociedade de acordo com os
interesses desta;

h) Financiar e prestar garantias a sociedades, em cujo capital so-
cial tenha de algum modo participação;

i) Elaborar propostas de alteração do contrato social, de fusão,
cisão, transformação e dissolução da sociedade;

j) Representar a sociedade em juízo e fora dele, confessando,
desistindo e transigindo em quaisquer processos e aceitar arbitragens
para a resolução de quaisquer conflitos;

l) Nomear mandatários ou procuradores para a prática de deter-
minados actos ou categoria de actos;

m) Celebrar contratos de trabalho.
2 � O conselho de administração estabelecerá as regras do seu

funcionamento.
3 � Dentro dos limites da lei, o conselho de administração pode,

por simples acta, encarregar especialmente um ou alguns adminis-
tradores da prática de certos actos ou matérias de administração.

ARTIGO 16.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de qualquer dos administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e de um mandatário com po-

deres bastantes para o efeito transmitidos pelo conselho de administração;
c) Pela assinatura de um mandatário que sozinho tenha poderes

bastantes para o acto.

Fiscal único

ARTIGO 17.º

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único e um
suplente, ambos Revisores Oficiais de Contas ou Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas.

CAPÍTULO IV

Disposições comuns
ARTIGO 18.º

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, do conselho de
administração e o fiscal único, são eleitos simultaneamente pela as-
sembleia geral e por um período de quatro anos, sendo reelegíveis
uma ou mais vezes.

2 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que eleitos sem dependência de outras formalidades.

3 � Terminado o prazo dos respectivos mandatos, os membros
dos órgãos sociais, manter-se-ão em exercício até à sua efectiva subs-
tituição.

CAPÍTULO V
Dos exercícios sociais e aplicação de resultados

ARTIGO 19.º

O ano social coincide com o ano civil.

ARTIGO 20.º

Os lucros de cada exercício terão a seguinte aplicação:
a) Cobertura de prejuízos transitados;
b) Formação ou reintegração do fundo de reserva legal;
c) Remuneração dos membros do conselho de administração se

assim for deliberado nos termos do n.º 4 do artigo 18.º;
d) Constituição ou reforço, sem qualquer limite, de quaisquer

fundos ou reservas do interesse da sociedade, se assim for delibera-
do por maioria simples, pela assembleia geral;

e) Distribuição do remanescente, se o houver, pelos accionistas,
a título de dividendos.

CAPÍTULO VI
Disposições diversas

ARTIGO 21.º

O conselho de administração pode nomear um conselho consulti-
vo ao qual compete auxiliar a administração da sociedade mediante
a emissão de pareceres e recomendações sempre que solicitadas pelo
conselho de administração.

1 � Os pareceres do conselho consultivo não são vinculativos.
2 � O conselho consultivo é constituído por pessoas de reconhe-

cido mérito e experiência empresarial, que poderão ser ou não ac-
cionistas.

3 � Os membros do conselho consultivo poderão ser remunera-
dos se tal for deliberado pela assembleia geral.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral por maioria simples pode, em qualquer altu-
ra, conceder o direito de reforma a qualquer dos membros do con-
selho de administração, estabelecendo o seu regime e o seu montante.

ARTIGO 23.º

Todas as questões emergentes do presente contrato entre herdei-
ros dos accionistas e estes, entre os accionistas, ou entre estes e a
sociedade são obrigatoriamente submetidos à assembleia geral e, na
falta de acordo, resolvidas por meio de arbitragem, nos termos da
legislação aplicável.

1 � Todas e quaisquer questões em que a sociedade seja parte
como demandada, serão obrigatoriamente resolvidas por meio de
arbitragem nos termos da legislação aplicável.

2 � Ocorrendo arbitragem cada parte nomeará um árbitro, sendo
o presidente escolhido por acordo ou, na falta de acordo, designado
pelo juiz competente do tribunal da comarca da sede da empresa.

3 � As presentes cláusulas de arbitragem obedecem à carta de con-
firmação e ratificação do protocolo relativo às cláusulas de arbitragem,
concluído em Genebra aos 24 dias do mês de Setembro de 1923.

ARTIGO 24.º

Ficam, desde já, designados os órgãos sociais para o quadriénio
do ano 2002 a 2004, sendo os administradores dispensados de cau-
ção, com a seguinte composição:

Assembleia geral: Presidente: José Eduardo Castro Martins;
secretária: Maria Vera Amaral dos Santos Mesquita.

Conselho de administração: Presidente: Augusto Sucena Carvalho;
vogais: Joaquim Manuel Flórido Carvalho e Anabela Flórido Carvalho.

Fiscal único: Jorge Manuel Teixeira da Silva, revisor oficial de
contas n.º 637, em representação de Jorge Silva, Oliveira e Silva,
Victor Campos & A. Neto, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas; suplente: António Victor de Almeida Campos, revisor ofi-
cial de contas n.º 749.

Está conforme.

9 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10697489
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CENTRO DE ESTUDOS E INFORMÁTICA DE ÁGUEDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Águeda. Matrícula n.º 2296;
identificação de pessoa colectiva n.º 504230310; data do depósi-
to: 20000608.

Certifico que foi feito o depósito legal da prestação de contas,
referente ao ano de 1999.

Está conforme.

8 de Junho de 2000. � O Conservador, Fausto Tavares de Oli-
veira. 10713670

ALBERGARIA-A-VELHA

TRANSPORTES OUTEIRINHO � CAMIONAGEM DE CARGA, L.DA

Sede: Outeirinho, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 504/931228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503109584; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/
000502.

Certifico que, por escritura de 6 de Abril de 2000, a fls. 9, do li-
vro n.º 249-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, foi alte-
rada a redacção do artigo 5.º do pacto social, que passou a ser a
seguinte:

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for resol-
vido em assembleia geral, pertence a ambos os sócios � já nomea-
dos gerentes � e para que ela se considere validamente obrigada,
activa e passivamente, em quaisquer actos e contratos, é necessária
e suficiente a assinatura do gerente Sérgio Pais da Fonseca, poden-
do os assuntos de mero expediente ser assinados por qualquer um
dos gerentes.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do pacto
social.

Conferido. Está conforme.

2 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406180

INDUSTRIAL LABORUM � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
E EQUIPAMENTO DE LABORATÓRIO, L.DA

Sede: Sobreiro Torto, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 715/980515; identificação de pessoa colectiva
n.º 500818754; data da apresentação: 000609.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406228

TRANSPORTES ZECAR, L.DA

Sede: Feira Nova, Angeja, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 146/790117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500289760; data da apresentação: 000504.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas do exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

4 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406201

LEOMARGÁS � COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, L.DA

Sede: Rua de D. Dinis, Alto de Assilhó, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrícula
n.º 839/000505; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000505.

Certifico que, por escritura de 2 de Março de 2000, a fls. 136, do
livro n.º 245-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, entre
Leonilda da Silva Domingues dos Santos e Maria Glória Benfeitas
de Matos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pe-
los seguintes estatutos:

1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de LEOMARGÁS �
Comércio e Distribuição de Gás, L.da, e tem a sua sede na Rua de
D. Dinis, em Alto de Assilhó, freguesia e concelho de Alber-
garia-a-Velha.

2 � A gerência pode transferir a sede social para outro local,
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio e distribuição de gás.

3.º

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

4.º

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

5.º

1 � A administração e a representação da sociedade, remunera-
da ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica a car-
go de ambas as sócias, desde já designadas gerentes.

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

6.º

Todas as despesas com a constituição da sociedade, designada-
mente a escritura, seu registo e despesas inerentes são da responsa-
bilidade da sociedade.

Conferida, está conforme o original.

5 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406210

MINIHÍDRICA DO PALHAL, L.DA

Sede: Palhal, Branca, Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 841/000516; identificação de pessoa colectiva
n.º 500345473; inscrição n.º 22; número e data da apresentação: 8/
00516.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 1999, a fls. 3,
do livro n.º 825-A, do Cartório Notarial de Montalegre, a sociedade
Empresa Exploradora de Minas, S. A., com sede em Setúbal, Herda-
de das Praias, no rés-do-chão de edifício próprio, sem número de
polícia, freguesia de São Sebastião, foi transformada em sociedade por
quotas com a denominação Minihídrica do Palhal, L.da, e mudou a
sede para o lugar do Palhal, freguesia da Branca, concelho de
Albergaria-a-Velha, tendo também elevado o capital para 90 216 900$,
sendo o aumento de 216 900$, em dinheiro, pela única sócia
ENERSIS � Energias e Sistemas, S. A., e passando a reger-se pelos
seguintes estatutos:

1.º

A sociedade continua a sua existência jurídica, sob o tipo por
quotas, com a firma Minihídrica do Palhal, L.da, alterando-se a sede
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para o lugar de Palhal, freguesia de Branca, concelho de Alber-
garia-a-Velha.

2.º

Sem dependência de deliberação dos sócios, pode a gerência
mudar a sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, deslocar e encerrar sucursais, agên-
cias, delegações e quaisquer outras formas locais de representação,
no País ou no estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste no estudo, projecto, construção e explo-
ração de instalações e sistemas de energia.

4.º

Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá adquirir,
onerar e alienar, nos termos previstos na lei, quaisquer participações
em outras sociedades, constituídas ou ainda por constituir, mesmo
de objecto diferente do seu, bem como associar-se com terceiros em
sociedades reguladas por leis especiais, em consórcio e agrupamen-
tos complementares de empresas.

5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
90 216 900$ e corresponde a uma quota de igual valor nominativo,
pertencente à sócia ENERSIS � Energias e Sistemas, S. A.

6.º

A celebração de contratos de suprimentos depende de prévia de-
liberação dos sócios, na qual serão fixados os montantes, forma,
prazos, condições de reembolso e outros termos contratuais.

7.º

1 � A cessão de quotas, bem como a sua divisão, depende do
consentimento da sociedade, excepto quando efectuadas a favor de
sócios.

2 � Na cessão de quotas a estranhos, tem a sociedade, em pri-
meiro lugar, e os sócios em segundo, direito de preferência na aqui-
sição.

3 � No caso previsto no número antecedente, pode a sociedade,
ainda, optar pela aquisição da quota cedenda ou pela sua amortiza-
ção, nos termos do contrato de sociedade.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota quando ocor-
rer um dos seguintes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Cessão de quota sem observância do disposto no artigo 7.º,

quanto ao sentimento e direitos de preferência;
c) Morte ou interdição de sócio pessoa singular, ou dissolução de

sócio pessoa colectiva;
d) Arresto, penhora ou qualquer outra providência judicial que

retire a quota da disponibilidade do sócio;
e) Apresentação de qualquer sócio, pelo próprio ou por terceiro, a

processo de falência ou insolvência ou de recuperação de empresa.
2 � A contrapartida da amortização nos casos referidos nas

alíneas c), d) e e) do número anterior é o valor que para a quota
resultar de uma avaliação independente, no caso contrário; no caso
da alínea b), daquele mesmo número, a amortização da quota será
feita pelo seu valor nominal; e no caso da alínea a), será o valor
acordado.

9.º

1 � A gerência e representação da sociedade serão exercidas pelos
gerentes eleitos em assembleia geral, no mínimo de dois sócios ou
não reelegíveis.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados, consoante for deli-
berado em assembleia geral; se não houver deliberação quanto a esta
matéria, entende-se que o exercício do cargo não é remunerado.

3 � Os gerentes podem nomear um gerente-delegado, fixando os
termos da respectiva delegação.

4 � Os gerentes podem constituir procuradores ou mandatários
da sociedade, fixando os termos da respectiva delegação.

10.º

1 � Competem à gerência os mais amplos poderes de gestão e
representação da sociedade, designadamente a aquisição, alienação,

oneração e locação de bens imóveis, estabelecimentos comerciais,
outros bens e equipamentos.

2 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de um só gerente, se a assembleia geral assim

expressamente o autorizar;
b) Pela assinatura conjunta de quaisquer dois gerentes, quando

tiverem sido eleitos dois ou mais, sem prejuízo do disposto na
alínea anterior;

c) Pela assinatura conjunta de um gerente e de um procurador;
d) Pela assinatura do gerente-delegado, quando exista, nos preci-

sos termos dos poderes que lhe tenham sido delegados; e
e) Pela assinatura do mandatário constituído, nos precisos termos

dos poderes que lhe tenham sido concedidos.

11.º

Os lucros distribuídos terão a aplicação que for deliberada em
assembleia geral.

Disposição transitória

Ficam, desde já, nomeados gerentes Gonçalo Alen Serras Perei-
ra, casado, residente na Rua da Botelha, Banzão, 2710 Colares,
Afonso Manuel Araújo Proença, casado, residente na Urbanização
do Buzano, Praceta de Luís de Camões, lote 6, 5.º, direito, 2775 Pa-
rede, e Henrique Manuel de Figueiredo Pires de Almeida, casado,
residente na Rua de José Sarmento, 6, 1000 Lisboa.

Conferida, está conforme.

16 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406244

VENOL � ÓLEOS E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Rua do Dr. Quina Ferreira, Sobreiro,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 710/980415; identificação de pessoa colectiva
n.º 504124005; data da apresentação: 000609.

Certifico que foram depositados, na respectiva pasta, os documen-
tos relativos à prestação de contas dos exercícios de 1998 e 1999.

Conferi e está conforme.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406236

ALBICALOR � EQUIPAMENTOS
PARA ENERGIAS ALTERNATIVAS, L.DA

Sede: Rua do Comendador Martins Pereira,
Albergaria-a-Velha

Conservatória do Registo Comercial de Albergaria-a-Velha. Matrí-
cula n.º 611/960129; identificação de pessoa colectiva n.º 503611972;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/000511.

Certifico que, por escritura de 10 de Abril de 2000, a fls. 58, do livro
n.º 249-E, do Cartório Notarial de Albergaria-a-Velha, o capital da so-
ciedade foi aumentado para 5 513 255$, sendo o aumento de
5 113 255$, em dinheiro, tendo o sócio Paulo Nuno Dias dos Santos,
subscrito 4 346 267$, e a sócia Isabel Cristina de Almeida Pereira,
766 988$, e foi alterada a redacção do artigo 3.º do pacto social, que
passou a ser a seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros bens
constantes da escrita social, é de 27 500 euros, e acha-se representado
por duas quotas, sendo uma, do valor nominal de 23 375 euros, perten-
cente ao sócio Paulo Nuno Dias dos Santos e outra, do valor nominal
de 4125 euros, pertencente à sócia Isabel Cristina de Almeida Pereira.

Foi depositado, na respectiva pasta, o texto actualizado do pacto
social.

Conferido, está conforme.

11 de Maio de 2000. � O Ajudante, João Soares Figueiredo.
12406198
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ANADIA

SANTOS & LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 770/
820420; identificação de pessoa colectiva n.º 501261222; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350640

ANADIA AUTOMÓVEIS � COMÉRCIO E REPARAÇÃO
DE VEÍCULOS E PEÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1552/
970619; identificação de pessoa colectiva n.º 503905488; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350667

SANITAMPA � TAMPAS DE SANITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1338/
930817; identificação de pessoa colectiva n.º 503047791; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de
1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350659

BAIRRIFAZ � CONSTRUTORA DO CENTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1648/
981109; identificação de pessoa colectiva n.º 504278010; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de
1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350675

MAQUIBAIRRADA � COMERCIALIZAÇÃO
DE MÁQUINAS E ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1483/
960708; identificação de pessoa colectiva n.º 503681369; data do
depósito: 20000608.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação
de contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de
1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350446

VIRGÍLIO DOS LEITÕES � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 836/
840606; identificação de pessoa colectiva n.º 501488219; data do
depósito: 20000608.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350535

IRMÃOS REI � MATERIAIS DE ACABAMENTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 901/
861029; identificação de pessoa colectiva n.º 501733698; data do
depósito: 20000609.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350489

SOCÉRTIMA, SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES DO CÉRTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 845/
840903; identificação de pessoa colectiva n.º 501456260; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350543

IMPRIMOSER � ARTES SERIGRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1645/
981103; identificação de pessoa colectiva n.º 504293397; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350551

BADONI � SERIGRAFIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1738/
991215; data do depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350560

ANADIOBRA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
DE ANADIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1490/
960805; identificação de pessoa colectiva n.º 503707961; data do
depósito: 20000612.
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Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350578

TAVARES & LIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1176/
900920; identificação de pessoa colectiva n.º 502416696; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350586

FAUSTO DOS LEITÕES � INDÚSTRIA DE LEITÃO
ASSADO À BAIRRADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1586/
980105; identificação de pessoa colectiva n.º 504031546; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350594

CASA PARA TODOS, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1693/
990615; identificação de pessoa colectiva n.º 504508458; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350608

ALMEIDA BARROS & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1670/
990210; identificação de pessoa colectiva n.º 504430106; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350616

D. A. R. S. � DISTRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 1546/
970520; identificação de pessoa colectiva n.º 503882569; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350624

SANTOS & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Anadia. Matrícula n.º 988/
880127; identificação de pessoa colectiva n.º 501925821; data do
depósito: 20000612.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos da prestação de
contas da sociedade em epígrafe, relativamente ao ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Teresa Ferreira dos
Santos Reis. 10350632

OVAR

PEPOLIM & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 853/
871102; identificação de pessoa colectiva n.º 501893954; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 9/
000516.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de cessação de funções de gerente de Piedade Maria
Rodrigues da Silva Pepolim, por renúncia. Data: 26 de Novembro de
1990.

Conferido, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 09615652

PAULO GRADIM & FERNANDO GRADIM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2025/
000523; identificação de pessoa colectiva n.º 504764799; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 9/000523.

Certifico que entre Fernando Soares Oliveira Gradim, casado com
Elsa Maria Soares Fernandes Gradim, em comunhão de adquiridos,
e Paulo Jorge Soares Oliveira Gradim, solteiro, maior, foi constituída
a sociedade comercial por quotas, em epígrafe, que se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Paulo Gradim & Fernando
Gradim � Construções, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Jorge Barradas, blo-
co 399, 3.º, direito, freguesia, concelho e cidade de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de construção ci-
vil, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos para
esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas, iguais, dos valores nominais de 2500 euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Fernando Soares Oliveira Gradim e
Paulo Jorge Soares Oliveira Gradim.

ARTIGO 4.º

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

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

3 � A remuneração da gerência poderá consistir, total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

1 � 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 dispen-
sáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral que delibere o reembolso.

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 12049042

CONFEITARIA BARREIRO & LEITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2024/
000518, identificação de pessoa colectiva n.º 505005190; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 6/000518.

Certifico que entre José Barreiro da Silva e esposa, Palmira Al-
meida da Silva, casados em comunhão geral, foi constituída a so-
ciedade comercial por quotas, em epígrafe, cujo contrato se rege
pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confeitaria Barreiro & Leite, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Edifício Garret, loja 4, fre-
guesia, concelho e cidade de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café e confei-
taria, venda de jornais, revistas e gás.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros (equivalente a 2 004 820$), e corresponde à soma de
duas quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de
8000 euros, pertencente ao sócio José Barreiro da Silva e uma, de
2000 euros, pertencente à sócia Palmira Almeida Leite da Silva.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, pertence aos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes ambos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-

ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

ARTIGO 6.º

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

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 adjudica-

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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 co-
mum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 12049018

BI-SILQUE � ARTIGOS PARA CASA E ESCRITÓRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 583/
790109; identificação de pessoa colectiva n.º 500924902; inscri-
ções n.os 20, 21 e 22; números e data das apresentações: 6, 7 e 8/
000508.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram efec-
tuados os registos que se seguem:

Alteração parcial do contrato � artigos modificados: 22.º
Termos da alteração � Fiscalização: compete a um fiscal único,

que será obrigatoriamente revisor oficial de contas, e que terá um
suplente, também revisor oficial de contas.

Nomeação do conselho de administração para o quadriénio 1998/
2001:

Presidente: Virgílio Dourado Martins de Vasconcelos, residente
no lugar do Torrão do Lameiro, Ovar; Aida Figueiredo Gonçalves
Verdadeiro Martins de Vasconcelos, residente no mesmo lugar;
João Pedro Gonçalves Martins de Vasconcelos, residente no Em-
preendimento do Pinhal D�Aberta, apart. 318, Esmoriz; André
Gonçalves Martins de Vasconcelos, residente no Torrão do
Lameiro, Ovar, e Patrícia Gonçalves Martins de Vasconcelos e
Teles Roxo, residente no Empreendimento do Pinhal D�Aberta,
apart. 302, Esmoriz.

Data: 31 de Março de 1998.
Nomeação de fiscal único para o quadriénio de 1998/2001 �

efectivo: Augusto Rodrigues Ferreira da Silva, residente na Avenida
de Fernão de Magalhães, 129, 2.º, Coimbra; suplente: Fernando Si-
mões Moniz, residente na Rua de João do Ruão, Edifício Sofia, 3.º,
Coimbra.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 09663827
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PAULA NETO � CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO
DE EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2030/
000526; identificação de pessoa colectiva n.º 504999389; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 8/000526.

Certifico que entre Paula Maria da Costa Vieira Neto e marido,
Vítor Manuel Bertão da Silva Neto, em comunhão geral, foi consti-
tuída a sociedade comercial por quotas, em epígrafe, cujo contrato
se rege pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Paula Neto � Consultoria e Desenvol-
vimento de Equipamentos, L.da, com sede na Rua de Ferreira de
Castro, 36-C, 1.º, direito, freguesia e concelho de Ovar.

§ 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 consultoria, na implementação de sis-
temas da qualidade e produtividade. Desenvolvimento de equipamen-
tos. Comércio de produtos químicos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas: uma, do valor nominal
de 3500 euros, pertencente à sócia Paula Maria da Costa Vieira Neto,
e uma, do valor nominal de 1500 euros, pertencente ao sócio Vítor
Manuel Bertão da Silva Neto.

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 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

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar no capital social de outras sociedades,
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.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 12049026

MANO & FREITAS � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 2018/
000505; identificação de pessoa colectiva n.º 504700880; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 14/000505.

Certifico que entre Filomena de Jesus Freitas Mano e Silva, casada
com Amândio Vitorino da Luz e Silva, na comunhão de adquiridos, e
Ana Solange Freitas Mano Silva, solteira, maior, foi constituída a so-
ciedade comercial por quotas, em epígrafe, cujo contrato se rege pelos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Mano & Freitas � Sociedade de
Mediação Imobiliária, L.da, e tem a sua sede na Rua de Timor, 107,
freguesia e concelho e cidade de Ovar.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de duas
quotas, dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de 3000 eu-
ros, pertencente à sócia Filomena de Jesus Freitas Mano e Silva, e
uma, de 2000 euros, pertencente à sócia Ana Solange Freitas Mano
e Silva.

ARTIGO 4.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 dispen-
sáveis, sendo a data e a forma de restituição fixadas em assembleia
geral, que delibere o reembolso.

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomea-
da a gerente Maria Filomena de Jesus Freitas Mano e Silva.

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

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 12049034

SOCIEDADE COMERCIAL DE REPRESENTAÇÕES
E CONSTRUÇÕES ELECTRO-DOMÉSTICAS, MARIMAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Ovar. Matrícula n.º 232/
620626; identificação de pessoa colectiva n.º 500255067; data da
apresentação: 20000410.

Certifico que foram depositadas, na respectiva pasta, as contas
relativas ao ano de exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Goréti
Valente de Pinho. 09663550

SANTA MARIA DA FEIRA

EDUARDO CARDOSO GOMES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2647/890201; identificação de pessoa colectiva
n.º 502103582.
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Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018456

FORNO S. JORGE � SOCIEDADE PANIFICADORA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3937/931126; identificação de pessoa colectiva
n.º 503143499.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018413

CASTRO & CARDOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2392/880125; identificação de pessoa colectiva
n.º 501929983.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018421

VALDEMAR MELO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1962/850312; identificação de pessoa colectiva
n.º 501514147.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018324

OLIVEIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2611/881229; identificação de pessoa colectiva
n.º 502083085.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018383

ANTÓNIO TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1572/800905; identificação de pessoa colectiva
n.º 501054286.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018405

ALFA-SERVE � CAFETARIA E PIZZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4420/950607; identificação de pessoa colectiva
n.º 503556246.

Certifico que em 19 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689850

CPSP � CONSTRUÇÕES PINTO & SILVA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4351/950316; identificação de pessoa colectiva
n.º 503495115.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018359

ALVIM FERRAZ � SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3776/930428; identificação de pessoa colectiva
n.º 502982454.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689761

C. A. CORTIÇAS, L.DA

Sede: Rua Central de Goda, 121, freguesia de Mozelos,
Santa Maria da Feira

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5423/980225; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 17/980225.

Certifico que pela apresentação supra referida foi constituída en-
tre Cândido de Fontes Tavares, casado com Liseta da Silva e Cas-
tro, na comunhão de adquiridos, residente na Rua da Corga, 214,
freguesia de Fiães, Santa Maria da Feira; Tagliapietra Gianni, sol-
teiro, maior, residente na Via Mirabella, 51, Breganze, Itália, e
ARGENCOR � Sociedade de Representações, L.da, com sede na
Rua João Paulo II, freguesia de Lourosa, Santa Maria da Feira, a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma C. A. Cortiças, L.da, e tem a sua sede
na Rua Central de Goda, 121, na freguesia de Mozelos, do conce-
lho Santa Maria da Feira.
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ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na indústria, comércio, importação e
exportação de produtos de cortiça e seus derivados.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$, dividido em três quotas: uma, e 240 000$, perten-
cente ao sócio Tagliapietra Gianni, uma, de 100 000$, pertencente
ao sócio Cândido de Fontes Tavares, e uma, de 60 000$, pertencente
à sócia ARGENCOR � Sociedade de Representações, L.da

ARTIGO 4.º

A gerência, dispensada de caução, e remunerada ou não, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta a Manuel
Augusto Sá de Oliveira Bóia, desde já nomeado gerente, sendo bas-
tante a sua assinatura para obrigar validamente a sociedade, em to-
dos os actos e contratos.

§ único. À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de
administração, e designadamente os de:

a) Nomear mandatários e nestes delegar os poderes permitidos por lei;
c) Celebrar contratos de arrendamento e alterá-los; tomar ou dar

de locação quaisquer bens incluindo veículos automóveis; adquirir
ou alienar quaisquer bens, que façam parte do imobilizado da so-
ciedade;

c) Confessar, desistir ou transigir, em quaisquer pleitos judiciais
ou extrajudiciais, podendo conferir mandato para o efeito.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas, parcial ou total, a estranhos carece do con-
sentimento da sociedade que terá o direito de preferência em primeiro
lugar, e dos sócios não cedentes em segundo, sendo no entanto li-
vre entre sócios.

ARTIGO 6.º

É vedado à gerência obrigar a sociedade em actos, contratos, do-
cumentos e obrigações, alheias ao seu objecto social, designada-
mente, letras de favor, fianças, abonações, respondendo o infractor
por todos os prejuízos que daí vierem a resultar, não só perante a
sociedade, como para terceiros.

ARTIGO 7.º

Por morte de um sócio, a sociedade continuará com os sócios
sobrevivos, e os herdeiros do falecido, sendo mais que um, escolhe-
rão de entre eles, um que a todos represente, enquanto a quota se
mantiver indivisa. Terminada a indivisão da quota, adjudicada a um
ou mais herdeiros do falecido, a sociedade reserva-se o direito de
amortizá-la, pagando em contrapartida, o valor correspondente, de-
terminado em função de um balanço a efectuar para esse efeito, pela
sociedade, pagamento esse a ser efectuado em duas prestações se-
mestrais e sucessivas.

ARTIGO 8.º

Na deliberação sobre a aplicação de lucros apurados, a sociedade
não está sujeita a outras limitações, que não sejam as emergentes das
disposições legais e imperativas.

ARTIGO 9.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de qualquer quota, nos
casos seguintes:

a) Acordo com o titular;
b) Em caso de cessão não consentida;
c) Arresto, penhora, arrolamento, venda por adjudicação judicial

da quota, ou no caso de a mesma vir a ser envolvida, por qualquer
forma, em processo judicial que não seja o de inventário, por morte
de qualquer sócio;

d) No caso de ausência, inabilitação ou interdição de qualquer só-
cio, aplicando-se o disposto no artigo 7.º, com as devidas adaptações.

Conferida, está conforme o original.

15 de Março de 1999. � A Conservadora, Maria Arminda Bran-
co da Silva Soares Duarte. 05900310

SARAMAGO & COSTA � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4173/940729; identificação de pessoa colectiva
n.º 503270679.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09561684

MAJEDIAS � INDÚSTRIA DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 6174/991102; identificação de pessoa colectiva
n.º 504671022.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09561714

FÁBRICA DE CALÇADO MECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3414/920124; identificação de pessoa colectiva
n.º 502694149.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09561137

JOSÉ MOREIRA & COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2433/880406; identificação de pessoa colectiva
n.º 501963405.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09561153

DIAZA � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5633/980723; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250710.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09561234

LEITE & NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5396/980209; identificação de pessoa colectiva
n.º 504091000.
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Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12960900

INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO DE COZINHA
DE SOARES & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 1987/850604; identificação de pessoa colectiva
n.º 501492364.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 12961051

MANUEL CONCEIÇÃO OLIVEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4752/960624; identificação de pessoa colectiva
n.º 503754781.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689800

TENALHA � PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4401/950512; identificação de pessoa colectiva
n.º 503515388.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689796

JOTARA � CONTABILIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 4888/961025; identificação de pessoa colectiva
n.º 503754730.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689770

ARMAZÉNS SAPINTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3801/930526; identificação de pessoa colectiva
n.º 503000710.

Certifico que em 17 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 09689818

CONSTRUÇÕES IRMÃOS MANAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 2755/890503; identificação de pessoa colectiva
n.º 502155400.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018340

JANUÁRIO GOMES DA CONCEIÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 3786/930505; identificação de pessoa colectiva
n.º 502985933.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018332

CARLOS MARQUEZ DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5479/980326; identificação de pessoa colectiva
n.º 504250981.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados, na pasta
da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação de
contas do ano de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018464

CONSTRUÇÕES � CASTRO & LINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira. Ma-
trícula n.º 5778/981203; identificação de pessoa colectiva
n.º 504397184.

Certifico que em 18 de Maio de 2000, foram depositados na pas-
ta da sociedade em epígrafe, os documentos referentes à prestação
de contas do ano de exercício de 1999.

Conferida está conforme.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Irene Bran-
dão Rodrigues Freitas. 08018367

SEVER DO VOUGA

R. T. L. F. � RÁDIO TOP LITORAL, FM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 481/000531; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000531.
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Certifico que entre Gil Miguel Martins Coutinho, casado com Rosa
Maria Matos Sousa Coutinho, na comunhão de adquiridos, Novo
Arruamento, 11, 1.º, D, freguesia e concelho de Sever do Vouga; Mário
Martins Coutinho, casado com Florbela Fernandes da Graça Coutinho,
na comunhão de adquiridos, Espinheiro, freguesia de Silva Escura,
concelho de Sever do Vouga, e José Augusto Coutinho, solteiro, maior,
com a mesma residência dos últimos, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma R. T. L. F. � Rádio Top Lito-
ral, FM, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Novo Arruamento, 11, 1.º,
D, vila, freguesia e concelho de Sever do Vouga.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em estúdio de gravação, activi-
dades publicitárias, nomeadamente produção e gravação de publici-
dade e emissões de rádio.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros (equivalente a 1 002 410$), e corresponde à soma de três
quotas dos valores nominais e titulares seguintes: uma, de 1350 eu-
ros, pertencente ao sócio Gil Miguel Martins Coutinho; uma, de
600 euros, pertencente ao sócio Mário Martins Coutinho, e uma, de
3050 euros, pertencente ao sócio José Augusto Coutinho.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, pertence aos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando, desde já, nomeados
gerentes todos os sócios.

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência , o qual, de 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 adjudica-

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625402

FSO � FERNANDO SILVA OLIVEIRA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 474/000404; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000404.

Certifico que entre Fernando da Silva Oliveira e Maria Elisabete
da Silva Pereira, casados na comunhão geral; Nuno Humberto Pe-
reira de Oliveira, solteiro, maior, e Mónica Daniela Pereira de Oli-
veira, solteira, maior, todos residentes no lugar de Castanheira, fre-
guesia de Silva Escura, concelho de Sever do Vouga, foi constituída
a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FSO � Fernando Silva Olivei-
ra, Construções, L.da, com sede no lugar de Castanheira, freguesia de
Silva Escura, concelho de Sever do Vouga.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sede ser transfe-
rida dentro do mesmo concelho ou para qualquer concelho limítrofe.

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda de bens imobiliá-
rios. Construção civil e obras públicas.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e subscri-
to em dinheiro, é de 25 000 euros, dividido em quatro quotas, sendo uma
no valor nominal de 12 500 euros, pertencente ao sócio Fernando da
Silva Oliveira, outra no valor nominal de 7500 euros, pertencente à sócia
Maria Elisabete da Silva Pereira, e duas quotas, no valor nominal de
2500 euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Mónica Da-
niela Pereira de Oliveira e Nuno Humberto Pereira de Oliveira.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao dobro do mesmo.

4.º

1 � A gerência da sociedade em juízo e fora dele, activa e pas-
sivamente, será exercida pelos sócios Fernando da Silva Oliveira e
Maria Elisabete da Silva Pereira, desde já nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os actos e contratos, será
necessária e bastante a assinatura de um só gerente.

5.º

É livre a cessão de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios;
porém em relação a estranhos depende do prévio consentimento da
sociedade, que se reserva o direito de preferência, direito que em
segundo lugar pertence aos sócios se ela o não exercer.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625437
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SIMOCAR � REPARAÇÕES E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 134/900221; identificação de pessoa colectiva n.º 502297760;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/000417.

Certifico que, por escritura outorgada em 29 de Dezembro de
1999, a fls. 127 e 127 v.º, do livro n.º 781-B, do Cartório Notarial
de Sever do Vouga, foi efectuado o seguinte acto de registo:

Dissolução e encerramento da liquidação, com a aprovação das
contas em 29 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625330

GRUTA DO VOUGA � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 111/890220; identificação de pessoa colectiva n.º 502109483;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/000413.

Certifico que por escritura outorgada em 31 de Janeiro de 2000,
de fl. 33 a fl. 33 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 784-B, do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1.º Dissolução e encerramento da liquidação, com a aprovação das
contas em 31 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625321

SUCESSO � GABINETE TÉCNICO PEDAGÓGICO
DO VOUGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 479/000509; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000509.

Certifico que entre Albano de Amaral e Macedo casado com
Maria Gabriela Monteiro de Figueiredo e Macedo, na comunhão de
adquiridos, residentes no lugar de Cruz do Peso, freguesia e conce-
lho de Sever do Vouga e Gilberto Jorge Monteiro de Figueiredo
Amaral e Macedo casado com Dina da Conceição Tavares Martins
de Macedo, na comunhão de adquiridos, residentes no lugar e fre-
guesia de Pessegueiro do Vouga, concelho de Sever do Vouga, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma SUCESSO � Gabinete Técnico Pe-
dagógico do Vouga, L.da, e tem a sua sede no Complexo Comercial
e Habitacional de Sever do Vouga, loja D, na vila, freguesia e con-
celho de Sever do Vouga.

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

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços de ensino e
apoio pedagógico a alunos e jovens com deficiência, necessidades
educativas especiais ou dificuldades de aprendizagem.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 5000 Eu-
ros e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor nominal
de 2500 Euros cada, pertencentes uma a cada um dos sócios Alba-
no de Amaral e Macedo, e Gilberto Jorge Monteiro de Figueiredo
Amaral e Macedo.

4.º

1 � Poderá qualquer dos sócios fazer à sociedade os supri-
mentos de que esta careça, nos termos e condições a estabelecer

nos respectivos contratos de suprimentos, a aprovar em assembleia
geral.

2 � Poderá a sociedade exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital, até ao montante de cinco vezes o capital social, me-
diante deliberação unânime dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com a remune-
ração que vier a ser estipulada em assembleia geral, fica a cargo do
sócio Gilberto Jorge Monteiro de Figueiredo Amaral e Macedo,
desde já nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção, para
obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos e contratos.

6.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livremente permitida
entre os sócios, podendo para tal efeito fazer-se, sem necessidade de
qualquer autorização, as divisões que forem precisas.

2 � A cessão total ou parcial de quotas a favor de terceiros ca-
rece do prévio consentimento da sociedade, tendo a sociedade em
primeiro lugar e os sócios não cedentes em segundo, direito de pre-
ferência na cessão.

7.º

No caso de falecimento ou interdição de qualquer sócio, a socie-
dade continuará com os herdeiros do falecido ou representante do
interdito, devendo aqueles nomear um de entre eles que a todos re-
presente enquanto a quota se mantiver indivisa.

8.º

Fica vedado aos sócios a possibilidade de contrair dívidas em
nome da sociedade em negócios que a esta sejam alheios, bem como
aceitar letras de favor.

9.º

A assembleia geral é soberana para, respeitados os condicionalis-
mos legais imperativos, decidir sobre a aplicação dos lucros de cada
exercício, não sendo obrigatória a distribuição de qualquer percen-
tagem mínima dos lucros.

10.º

Sempre que a lei não estabeleça formalidades ou prazos diferen-
tes, as assembleias gerais serão convocadas mediante carta regista-
da, dirigida aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, sem
prejuízo de os sócios reunirem ou deliberarem conforme o previsto
no artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625313

MIASMA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 478/000508; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000508.

Certifico que Pedro Jorge Batista Martins casado com Joana Pa-
trícia Fernandes Dias Martins, na comunhão de adquiridos, com
residência no Largo de Nossa Senhora da Graça, freguesia de Ta-
lhadas, concelho de Sever do Vouga, constituiu a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MIASMA � Instalações Eléctricas,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no Largo da Senhora da Graça,
sem número de polícia, lugar e freguesia de Talhadas, concelho de
Sever do Vouga.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de instalações eléctri-
cas, redes de gás, redes de água e esgotos, sistemas de climatização,
sua manutenção, venda de equipamentos e electrodomésticos, assis-
tência técnica, aspiração central.
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 ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
5000 Euros (equivalente a 1 002 410$), representado por uma quo-
ta de igual valor nominal, pertencente a ele sócio Pedro Jorge Ba-
tista Martins.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dele sócio Pedro Jorge Batista
Martins, desde já nomeado gerente, ou de pessoas estranhas à so-
ciedade que venham a ser por ele designadas.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625305

METALICIS (NORTE) � EQUIPAMENTOS
PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 480/000510; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000510.

Certifico que entre METALICIS � Cisternas de Portugal, S. A.
e PLURICONSULTE � Sociedade de Consultoria e Gestão
Internacional, S. A., ambas com sede na Rua de Pedro Nunes, 11,
4.º, esquerdo, São Sebastião da Pedreira, Lisboa, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma METALICIS (Norte) � Equipamen-
tos para Transporte Rodoviário, L.da, e tem a sua sede no lugar dos
Padrões, freguesia e concelho de Sever do Vouga.

2.º

A sociedade tem por objecto prestação de serviços na área do
comércio, da indústria e representação metalomecânica e dos seus
equipamentos. Montagens de estruturas metálicas, assistência e ma-
nutenção das mesmas. Fabrico e comércio de semi-reboques e equi-
pamentos para transporte rodoviário. Fornecimento e montagem de
casas e pavilhões pré-fabricados, caixas isotérmicas e frigoríficas
fixas e para transporte rodoviário.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
1 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais, no valor
nominal de 750 000$ cada, pertencentes uma a cada uma das sócias
METALICIS � Cisternas de Portugal, S. A. e PLURICONSUL-
TE � Sociedade de Consultoria e Gestão Internacional, S. A.

4.º

É livremente permitida a divisão e a cessão de quotas entre só-
cios; porém, a cessão a estranhos dependerá sempre do consentimen-
to da sociedade, que nela poderá preferir em primeiro lugar e em
segundo o sócio não cedente, pelo preço que para a quota cedenda
resultar de balanço a dar para o efeito.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com a re-
muneração que vier a ser estipulada em assembleia geral, será exer-
cida por um ou mais gerentes, sócios ou não sócios, eleitos e reelei-
tos em assembleia geral.

2 � Fica desde já nomeada gerente a não sócia Dr.ª Alcina Ma-
ria de Lemos Dias Ferreira de Castro, divorciada, residente no lu-
gar do Ribeiro, freguesia e concelho de Sever do Vouga.

3 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada,
activa e passivamente, em quaisquer actos ou contratos, é suficiente
a assinatura de um gerente.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625283

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MÁRIO SÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 477/000504; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000504.

Certifico que entre Mário Tavares dos Santos Sá e mulher Ma-
ria Celeste Francisco, casados na comunhão geral, com residên-
cia no lugar do Ribeiro, freguesia e concelho de Sever do Vouga,
foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguin-
te contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade de Construções Mário
Sá, L.da, e tem a sua sede no lugar do Ribeiro, freguesia e concelho
de Sever do Vouga.

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

2.º

A Sociedade tem por objecto construção e engenharia civil.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
6 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais no valor
nominal de 3 000 000$ cada, pertencentes uma a cada um dos sócios
Mário Tavares dos Santos Sá e Maria Celeste Martins Francisco.

4.º

1 � Poderá qualquer dos sócios fazer à Sociedade os supri-
mentos de que esta careça, nos termos e condições a estabele-
cer nos respectivos contratos de suprimentos, a aprovar em
assembleia geral.

2 � Poderá a Sociedade exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até 10 vezes o capital do momento.

5.º

A gerência da Sociedade, dispensada de caução e com a remune-
ração que vier a ser estipulada, fica a cargo do sócio Mário Tavares
dos Santos Sá, desde já nomeado gerente.

§ único. A Sociedade obriga-se em todos os seus actos e contra-
tos com a intervenção do gerente.

6.º

A cessão total ou parcial de quotas a estranhos fica dependente
do consentimento da Sociedade, que terá direito de preferência em
primeiro lugar e dos sócios não cedentes em segundo lugar.

7.º

Fica vedada aos sócios a possibilidade de contrair dívidas em
nome da Sociedade, em negócios que a esta sejam alheios, bem como
aceitar letras de favor.

 Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625291



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(25)

LAVANDARIA SEVERENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 197/930113; identificação de pessoa colectiva n.º 502913126;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/000419.

Certifico que por escritura outorgada em 24 de Fevereiro de 2000,
de fl. 118 a fl. 118 v.º, do livro de notas para escrituras diversas
n.º 785-B, do Cartório Notarial de Sever do Vouga, foi efectuado o
seguinte acto de registo:

1.º Dissolução e encerramento da liquidação, com a aprovação das
contas em 24 de Fevereiro de 2000.

Está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625348

V. T. R. � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 475/000405; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000405.

Certifico que entre Virgílio da Silva Tavares e Maria de Fátima
Correia Ribeiro Tavares, casados na comunhão geral, residentes no
lugar de Carrazedo, freguesia de Cedrim, concelho de Sever do
Vouga, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma V. T. R. � Transportes, L.da, com
sede no lugar de Carrazedo, freguesia de Cedrim, concelho de Sever
do Vouga.

2.º

A sociedade tem por objecto serviço de transportes nacionais e
internacionais de mercadorias, manuseamento de cargas e organiza-
ção de transporte.

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$, dividido em duas quotas iguais no valor nominal de
5 000 000$, pertencente uma a cada um dos sócios Virgílio da Sil-
va Tavares e Maria de Fátima Correia Ribeiro Tavares.

4.º

1 � A gerência da sociedade fica a cargo de ambos os sócios e
do não sócio António Martins Corgas, casado, natural da freguesia
de Rocas do Vouga, onde reside na sede da freguesia, desde já no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
são necessárias as assinaturas de dois gerentes, sendo obrigatória a
do gerente António Martins Corgas, que possui capacidade profis-
sional para o exercício da profissão de transportador rodoviário de
mercadorias no âmbito nacional e internacional e a dirige em per-
manência e efectividade.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Anabela Tavares
dos Santos. 10625410

VOUGER � COMÉRCIO GERAL E REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 331/950831; identificação de pessoa colectiva n.º 503481793;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 1/000201.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo na socie-
dade em epígrafe:

Dissolução e encerramento da liquidação, com aprovação das
contas em 19 de Janeiro de 2000.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10625356

JESUS & BASTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 315/950109; identificação de pessoa colectiva n.º 503341495;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 1/000410.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo na socie-
dade em epígrafe:

Dissolução e encerramento da liquidação, com aprovação das
contas em 29 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10625372

ARTIMASSAS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sever do Vouga. Matrícula
n.º 405/980319; identificação de pessoa colectiva n.º 504109235;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/000204.

Certifico que, foi efectuado o seguinte acto de registo na socie-
dade em epígrafe:

Dissolução e encerramento da liquidação, com aprovação das
contas em 4 de Novembro de 1999.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Orlanda
Tavares Rodrigues Loureiro. 10625364

BEJA
MÉRTOLA

TURISMO À BEIRA RIO � GUADIANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 187/
000530; identificação de pessoa colectiva n.º 505023628; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000530.

Certifico que, foi constituída a sociedade em epígrafe por Maria
Cecília Clemente Mendes Palma Salvador, casada com António José
de Almeida Salvador, na comunhão de adquiridos, residente na Rua
dos Ciprestes, 5, Castro Verde, e João Luís Clemente Mendes Pal-
ma, casado com Maria Paula Pereira e Palma, na comunhão de ad-
quiridos, residente na Rua do Algarve, 51, 1.º, Almodôvar, a qual
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Turismo à Beira Rio �
Guadiana, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. Afonso Costa,
108, na vila, freguesia e concelho de Mértola.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade, consiste na exploração de unidades tu-
rísticas e hoteleiras, restaurantes e similares; organização e promo-
ção de actividades e serviços de animação turística, incluindo acti-
vidades marítimo-turísticas e ambientais.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 3 000 000$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais,
uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global de 1 000 000$.

3 � Depende de deliberação dos sócios a celebração de contra-
tos de suprimentos.
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ARTIGO 4.º

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade, que terá sempre o direito de preferência, o qual, de 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 adjudica-

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomando por maioria, em assembleia ge-
ral.

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

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

4 � Por falecimento de um sócio os herdeiros deverão designar,
de entre eles, um representante comum, no prazo máximo de
90 dias.

ARTIGO 8.º

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

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
10146229

AGROMIRTIL � DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mértola. Matrícula n.º 188/
000606; identificação de pessoa colectiva n.º 505006170; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 2/000606.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe por Rena-
to Jorge Rego Miranda dos Santos Vaz, casado com Maria Mar-

garida Cercas Fortunato na comunhão de adquiridos, Corte Gafo de
Cima, Mértola, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma AGROMIRTIL � Desenvol-
vimento Agro-Industrial, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede em Corte Gafo de Cima, fregue-
sia e concelho de Mértola.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção, transformação e comer-
cialização de produtos agrícolas, desenvolvimento e gestão de pro-
jectos turísticos e ambientais, desenvolvimento e gestão de projec-
tos de formação e consultoria na área das agro-indústrias, da qualidade
e do ambiente e a prestação de serviços e actividades afins e conexas
com as mencionadas.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 5000 Euros, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal, pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertence aos ge-
rentes, com ou sem remuneração, conforme o sócio decidir, ficando
desde já nomeado gerente, o sócio único.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Pelo outorgante foi ainda dito:
Que não é titular de qualquer outra sociedade unipessoal.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Conservadora, (Assinatura ilegível.)
10146156

BRAGA
AMARES

INFLAMA � COMBUSTÍVEIS E INVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amares. Matrícula n.º 274/
970108; identificação de pessoa colectiva n.º 503810843; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 2/21032000.

Certifico que foi alterado o artigo 4.º, da sociedade em epígrafe,
o qual ficou com a seguinte redacção.

Que pela presente escritura alteram o artigo 4.º do pacto social da
mencionada sociedade INFLAMA � Combustíveis e Inves-
timentos, L.da, o qual passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade será administrada e representada, em juízo e fora dele,
activa e passivamente, por um mínimo de um e por um máximo de
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três gerentes, que podem ser escolhidos de entre estranhos à socie-
dade.

2.º

Aos gerentes, caso sejam estranhos à sociedade, poderá ser exi-
gida a prestação de caução como condição da sua eleição.

3.º

Continuam a ser gerentes o sócio Paulo Rebelo Barbosa de Ma-
cedo e Paulo Jorge do Couto Barbosa de Macedo e desde já fica
denominado também gerente Augusto Dinis da Silva Fernandes,
número de identificação fiscal 185431461, casado e residente no dito
Largo da Feira Nova.

4.º

Os gerentes serão remunerados ou não conforme for deliberado
pelos sócios, podendo tal remuneração consistir, total ou parcialmen-
te, em participação nos lucros da sociedade.

5.º

A sociedade fica obrigada pela assinatura de um gerente.

6.º

Incluem-se nos poderes de gerência a compra e venda de bens
móveis, incluindo veículos automóveis, e de bens imóveis, quando
tal seja necessário ou conveniente para a realização do objecto so-
cial, bem como o pagamento de rendas devidas pela locação de
móveis ou imóveis utilizados para a realização do objecto social,
fazer contratos de leasing e locação financeira e ainda tomar ou dar
de arrendamento quaisquer imóveis e dar ou tomar de trespasse
quaisquer estabelecimentos.

7.º

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

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

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Conservadora, Benilde da Conceição
Alves Ferreira. 07347774

BARCELOS

IMOPERELHAL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Vila Nova, Perelhal, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3695/
20000519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 34/
19052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Ma-
nuel da Silva Ramalho casado com Olinda Santos Costa, na comu-
nhão de adquiridos e Domingos das Dores de Oliveira Correia ca-
sado com Dominique Alice Louise Lassalve, na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma IMOPERELHAL � Constru-
ções, L.da, e tem a sua sede no lugar de Vila Nova, freguesia de
Perelhal, concelho de Barcelos.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na construção civil, emprei-
tadas de obras públicas. Compra e venda de imóveis.

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

ARTIGO 3.º

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 confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem aos 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.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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

2 � Os sócios não cedentes, em primeiro lugar, e a sociedade, em
segundo, terão sempre direito de preferência na cessão de quotas a
não sócios.

ARTIGO 6.º

 A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

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

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

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10508139

BELLSANTEUR � GABINETE DE ESTÉTICA, L.DA

Sede: Rua de D. Afonso, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3697/
20000522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
22052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Carla
Maria da Costa Oliveira dos Santos e marido Jorge Alberto Martins
dos Santos; casados na comunhão de adquiridos e José Domingos
Oliveira do Vale casado com Maria da Graça Costa e Sousa, na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que se rege
pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BELLSANTEUR � Gabinete
de Estética, L.da, e tem a sua sede na Rua de D. Afonso, freguesia
de Arcozelo, concelho de Barcelos.

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 gabinete
de estética, comércio, importação, exportação e representação de
produtos de beleza, perfumes, máquinas e acessórios de cosmética.

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

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
7500 euros, dividido em três quotas, uma do valor nominal de
3750 euros, pertencente à sócia Carla Maria da Costa Oliveira San-
tos, e duas iguais do valor nominal de 1875 euros, pertencentes uma
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a cada um dos sócios José Alberto Martins dos Santos e José Domin-
gos Oliveira do Vale.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem aos sócios Carla Maria da Costa Oliveira Santos e
Jorge Alberto Martins dos Santos, que desde já ficam nomeados
gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10508511

ESTEVES & REGO, L.DA

Sede: Navió, Cossourado, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3702/
20000524; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 19/
24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre José
Rosa Esteves do Rego e mulher Cândida de Lima Rego, casados na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade cujos estatu-
tos são do teor seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Esteves & Rego, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Navió, freguesia de Cossourado, concelho de
Barcelos.

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 de materiais de
construção civil. Fabrico e comércio de artefactos de cimento.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

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

2 � A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante global igual a 10 vezes o capital
social existente à data da deliberação.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua represen-
tação, cabem a ambos os sócios que desde já ficam nomeados ge-
rentes.

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

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

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10508520

CONSTRUÇÕES JÚLIO PIRES & FILHOS, L.DA

Sede: Paço, 108, Tamel Santa Leocádia, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3703/
20000526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
26052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Júlio
Barbosa Pires casado com Virgínia Linhares de Carvalho, na comu-
nhão geral, Moisés Carvalho Pires e Andreia Sofia Carvalho Pires,
solteiros, menores; Francisco de Assis Carvalho Pires, solteiro, maior,
e Adão Ricardo Carvalho Pires casado com Marina Soledade Ma-
chado Costa, na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade
que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Construções Júlio Pires &
Filhos, L.da, e tem a sua sede no lugar do Paço, 108, freguesia Tamel
(Santa Leocádia), concelho de Barcelos.

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 indústria de construção
civil e empreitadas de obras públicas.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades, in-
clusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independentemente
do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 500 euros, dividido em cinco quotas, uma do valor nominal de
5250 euros, pertencente ao sócio Júlio Barbosa Pires, e quatro iguais
do valor nominal de 1312,50 euros, pertencentes uma a cada um dos
restantes sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem aos sócios Júlio Barbosa Pires, Adão Ricardo Carvalho
Pires, e Francisco de Assis Carvalho Pires, que desde já ficam no-
meados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos, é suficiente a intervenção de Júlio Barbosa Pires ou as assina-
turas conjuntas de Adão Ricardo Carvalho Pires, e Francisco de
Assis Carvalho Pires.

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

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

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

ARTIGO 5.º

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,
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no prazo de 15 dias, em três prestações trimestrais e iguais,
vencendo-se a primeira 60 dias após a respectivas resolução.

ARTIGO 6.º

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

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

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10508538

TOMÁS & TOMÁS, L.DA

Sede: Breia, Fragoso, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1177/
870831; identificação de pessoa colectiva n.º 501867163; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 3/19052000.

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

Apresentação n.º 3/20000519.
Dissolução. Encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 29 de Fevereiro de 2000.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517332

BOGAS & CARPINTEIRO, L.DA

Sede: Trás da Fonte, Galegos Santa Maria, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1615/
900118; identificação de pessoa colectiva n.º 502271957; inscri-
ção n.º 6; número e data da apresentação: 21/19052000.

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

Apresentação n.º 21/20000519.
Dissolução. Encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Dezembro de 1998.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517375

TOPO DE GAMA � COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO
DE AUTOMÓVEIS E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Estrada, Vila Boa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3044/
970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503390160; averbamento
n.º 2 à inscrição E1; número e data da apresentação: 27/19052000.

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

Averbamento n.º 2, apresentação n.º 27/20000519.
Cessação das funções de gerente de Joaquim Santos Loureiro, por

renúncia.
Comunicação.
Data: 27 de Março de 2000.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10366130

GRAFIMINHO � ARTES GRÁFICAS, L.DA

Sede: Avenida de Margarida Queirós,
Forjães, Esposende

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3701/
20000524; identificação de pessoa colectiva n.º 503590517; ins-
crição n.º 7; número e data da apresentação: 12/24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram alte-
rados os artigos 1.º, 2.º e 3.º os quais ficaram com a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação JUCARMA � Produtos de
Agro-Pecuária, L.da e tem a sua sede no lugar da Retorta, na fregue-
sia de Lijó, do concelho de Barcelos.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para
concelhos limítrofes, bem como criar sucursais ou filiais.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de produtos para
agro-pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2 500 000$ cada, pertencendo uma a cada um dos sócios José
Mário Rodrigues de Castro e Benjamim Duarte Faria.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517448

RODRIGUES & C.A, L.DA

Sede: Rua do Arquitecto Vinagre, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 344/
750905; identificação de pessoa colectiva n.º 500404046; inscri-
ção E-27; número e data da apresentação: 10/22052000.

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

Inscrição E-27, apresentação n.º 10/20000522.
Dissolução. Encerramento da liquidação.
Aprovação de contas.
Data: 31 de Maio de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517391

ANCARVER � SOCIEDADE TÊXTIL, L.DA

Sede: Campo, Campo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3523/
990924; identificação de pessoa colectiva n.º 504359282; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 12 e 13/22052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por comu-
nicação de 22 de Fevereiro de 2000 cessou as funções de gerente
Vera Lúcia da Silva Coutada, por renúncia, e foram alterados os
artigos 3.º e 4.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5010 Euros e divide-se em duas quotas iguais no valor de 2505 eu-
ros cada, pertencendo uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da Sociedade será exercida por um gerente, fican-
do desde já nomeado gerente o sócio Carlos Manuel Gonçalves
Barbosa.

§ único. Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do
gerente.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517030
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PINTO & EIRA � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira
Machado, 213, salas 7 e 8, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3298/
980909; identificação de pessoa colectiva n.º 504235958; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 5/23052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do um aumento de capital de 49 600 000$ em dinheiro e alterado o
n.º 1 do artigo 1.º, artigo 3.º e n.os 1 e 2 do artigo 4.º que ficaram com
a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pinto & Eira � Construção Civil
e Obras Públicas, L.da, com sede no lugar de Crasto, freguesia da
Ucha, concelho de Barcelos.

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valor do activo, é de 50 000 000$, dividido em duas
quotas, sendo uma de 35 000 000$, pertencente ao sócio Fernando
da Silva Pinto, e outra de 15 000 000$ pertencente ao sócio Bruno
Ricardo da Eira Pinto.

ARTIGO 4.º

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

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

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517421

TRANSPORTES FERNANDES & PEREIRA, L.DA

Sede: Venda Nova, Sequeade, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3579/
20000105; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 17/
28012000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por delibe-
ração de 20 de Janeiro de 2000 foi nomeado gerente Carlos Manuel
Fernandes da Silva, casado.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10362770

ARLINDO VILAS BOAS & FILHOS, L.DA

Sede: Rua do Duque de Bragança, 39/45, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3422/
990325; identificação de pessoa colectiva n.º 504582410; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/23052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do um aumento de capital de 9 000 000$ em dinheiro e alterado o
artigo 3.º o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valor do activo, é de 10 000 000$, dividido em três quo-
tas, sendo uma de 9 000 000$, pertencente ao sócio Arlindo Joaquim
Coelho Vilas Boas e duas iguais de 1 000 000$ cada, pertencendo
uma a cada um dos sócios Pedro Luís de Oliveira Vilas Boas e Rui
Miguel Oliveira Vilas Boas.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517430

J. GONÇALVES & PINTO, L.DA

Sede: Rua do Dr. José António Peixoto Pereira
Machado, 213, 2.º, salas 7 e 8, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1202/
871022; identificação de pessoa colectiva n.º 501888810; inscri-
ção E-6; número e data da apresentação: 4/23052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi alterado
o n.º 1 do artigo 1.º e n.º 2 do artigo 5.º os quais ficaram com a se-
guinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. Gonçalves & Pinto, L.da, com
sede no lugar de Crasto, freguesia da Ucha, concelho de Barcelos; e

2 � (Mantém-se.)

ARTIGO 5.º

1 � (Mantém-se.)
2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,

nomeadamente para vender, comprar ou permutar quaisquer bens
móveis ou imóveis de e para a sociedade, e representá-la em juízo e
fora dele activa e passivamente é suficiente a assinatura de qualquer
um dos gerentes.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517413

FILFELOS � COMÉRCIO DE FIOS, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3693/
20000519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
19052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Má-
rio Barreto Nogueira e mulher Maria de Lurdes de Azevedo Gomes
casados na comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma FILFELOS � Comércio de
Fios, L.da

2 � A sua sede é no lugar do Monte, freguesia de Gilmonde,
concelho de Barcelos

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio de fios têxteis.

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 Eu-
ros, e corresponde à soma de duas quotas iguais de 2500 Euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Mário Barreto Nogueira e
Maria de Lurdes de Azevedo Gomes.

4.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem,
terão direito de preferência na cessão.

5.º

1 � A administração e a representação sociais pertencem à ge-
rência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Mário Barre-
to Nogueira e Maria de Lurdes de Azevedo Gomes.

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

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou leasing e pro-
ceder aos respectivos registos.

4 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
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em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, respondendo o
contraventor perante a sociedade por todos os prejuízos que porven-
tura lhe causar.

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante igual ao triplo do capital social, mediante deliberação to-
mada por unanimidade de todos os sócios.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10517367

PEDRO FERREIRA & FERNANDO LIMA, L.DA

Sede: Avenida dos Alcaides de Faria, bloco 71, apt. 26,
Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3694/
20000519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
19052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Pedro
Jorge Ribeiro Ferreira casado com Maria Júlia Araújo Lameira, na
comunhão de adquiridos, e Manuel Fernando Enes de Lima, soltei-
ro, maior, foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Pedro Ferreira & Fernando
Lima, L.da

2 � A sua sede é na Avenida dos Alcaides de Faria, bloco 71,
apt. 26, freguesia de Arcozelo, concelho de Barcelos.

2.º

A sociedade tem por objecto: comércio e instalação de sistemas
eléctricos automatizados, de comunicação e vigilância.

3.º

O capital social, integralmente realizado em euros, é de 5000 Eu-
ros, correspondente à soma de duas quotas iguais de 2500 Euros,
pertencendo uma a cada um dos sócios Pedro Jorge Ribeiro Ferreira
e Manuel Fernando Enes de Lima.

4.º

A cessão de quotas a não sócios carece de prévio consentimento
da sociedade e dos sócios não cedentes que, por esta mesma ordem,
terão direito de preferência na cessão.

5.º

1 � A administração e a representação sociais pertencem à ge-
rência, remunerada ou não, conforme for deliberado em assembleia
geral, ficando, desde já, nomeados gerentes os sócios Pedro Jorge
Ribeiro Ferreira e Manuel Fernando Enes de Lima.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos são
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes. Porém, para
os actos e documentos de mero expediente é suficiente a assinatura
de um gerente.

3 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, celebrar contratos de locação financeira ou de leasing e
proceder aos respectivos registos.

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

6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital até ao
montante igual ao triplo do capital social, mediante deliberação to-
mada por unanimidade de todos os sócios.

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria de Lurdes
Araújo Simões Lopes de Brito. 10517383

BARCELTEM � IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Rua do Brejo, Barcelinhos, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3704/
2000526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
26052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Car-
los Alberto Barbosa Ferreira casado com Ana Paula Araújo de
Sousa, na comunhão de adquiridos; e António Luís Rodrigues No-
vais casado com Maria Goreti Lobarinhas Miranda Novais, na co-
munhão de adquiridos foi constituída a sociedade que se rege pelos
seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma BARCELTEM � Imobi-
liária, L.da, e tem a sua sede na Rua do Brejo, freguesia de
Barcelinhos, do concelho de Barcelos.

2 � A sociedade poderá mudar a sua sede por simples delibera-
ção da gerência, dentro do concelho, ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto social é a compra e venda de bens imobiliários,
revenda dos adquiridos para esse fim, administração de imóveis,
gestão de títulos a si pertencentes, construção de edifícios, arrenda-
mento de bens imobiliários e prestação de serviços afins.

ARTIGO 3.º

O capital social subscrito e totalmente realizado em euros, é de
5000 Euros, dividido em duas quotas iguais de 2500 euros cada,
pertencendo uma a cada um dos sócios Carlos Alberto Barbosa
Ferreira e António Luís Rodrigues Novais.

ARTIGO 4.º

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

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios ou a estranhos,
eleitos em assembleia geral.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios, Carlos
Alberto Barbosa Ferreira e António Luís Rodrigues Novais.

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

4 � Nos poderes de gerência estão incluídos os de comprar, ven-
der, permutar e alugar veículos automóveis e quaisquer outros bens
móveis, ou imóveis, façam ou não parte do activo imobilizado da
empresa, contrair financiamentos destinados à prossecução dos fins
da sociedade, tomar de arrendamento, trespasse ou exploração de
locais destinados ao exercício da sua actividade, rescindir e alterar
os respectivos contratos, celebrar contratos de locação financeira.

5 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, designadamente
em letras de favor, fianças, abonações e semelhantes, respondendo
o infractor pessoalmente pelas obrigações assumidas e pelos prejuí-
zos que venha a causar à sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade não se dissolve pelo falecimento ou interdição
de qualquer sócio.

2 � Havendo pluralidade de herdeiros ou interessados, devem
estes nomear um de entre eles para os representar a todos na so-
ciedade, enquanto a quota não for adjudicada em partilha de he-
rança.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade, por deliberação da assembleia geral, poderá
amortizar a quota de qualquer sócio nos casos de insolvência ou
falência, interdição ou inabilitação do sócio titular, arresto, arrola-
mento ou penhora da quota, e cedência da quota a estranhos, sem o
consentimento da sociedade.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota, determi-
nado por um balanço elaborado para o efeito, reportado à data da
deliberação.
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3 � O valor assim apurado, poderá ser pago de uma só vez ou em
quatro prestações trimestrais, sucessivas e iguais, vencendo-se a
primeira prestação no prazo de 60 dias a contar da deliberação.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades espe-
ciais, poderão ser convocadas por cartas registadas expedidas para
as residências dos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do capital social, nas condições delibe-
radas em assembleia geral, por maioria absoluta do capital subscrito.

2 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nas condições fixadas em assembleia geral.

ARTIGO 10.º

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517480

FARIGRAMA � INDÚSTRIA DE GRANITOS E MÁRMORES, L.DA

Sede: Loteamento Industrial da Pousa, lotes 43/44,
Pousa, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3698/
20000522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 22/
22052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Ma-
ria de Lurdes Faria Gomes casada com Jerónimo Machado de Oli-
veira, na comunhão de adquiridos; e José Boaventura Peixoto de Fa-
ria casado com Maria Gomes Barbosa, na comunhão de adquiridos
foi constituída a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma FARIGRAMA � Indústria de
Granitos e Mármores, L.da, e tem a sua sede no Loteamento Industrial
da Pousa, lotes 43/44, freguesia de Pousa, concelho de Barcelos.

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 consen-
timento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na fabricação de artigos de
mármore, granito e de rochas similares.

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
6000 euros, dividido em duas quotas iguais de 3000 euros, perten-
centes uma a cada um dos sócios.

2 � Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, até ao montante global de 99 759,58 euros.

ARTIGO 4.º

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

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

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

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

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

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 segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.

ARTIGO 6.º

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517405

MIÚDOS DO MILÉNIO � INFORMÁTICA, L.DA

Sede: Rua de São Bento, loja 70, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3699/
20000522; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
22052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que entre Luís
António Martins da Quinta e Costa e mulher Elsa Manuel Carvalho
de Sousa da Quinta e Costa, casados na comunhão de adquiridos foi
constituída a sociedade que se rege pelos seguintes estatutos:

1.º

A sociedade adopta a denominação Miúdos do Milénio �
Informática, L.da

2.º

A sua sede é na Rua de São Bento, loja 70, da freguesia e con-
celho de Barcelos.

3.º

O seu objecto consiste na formação nas áreas de informática,
multimédia e novas tecnologias, concepção e comercialização de
material e equipamento informático. Actividades de ocupação de
tempos livres. Consultoria dentro das áreas acima mencionadas.

4.º

O capital social é de 5000 Euros, está integralmente realizado em
euros e corresponde à soma de duas quotas, uma de 2500 Euros,
pertencente ao sócio Luís António Martins Quinta e Costa, e uma
de 2500 Euros pertencente à sócia Elsa Manuel Carvalho Sousa da
Quinta e Costa.

5.º

1 � A administração e representação da sociedade, com ou sem
remuneração conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te aos dois sócios, que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � A sociedade considera-se vinculada em todos os seus actos
e contratos pela assinatura de qualquer um dos gerentes.

3 � Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em todos os
actos e contratos estranhos aos negócios sociais, tais como fianças,
abonações, letras de favor e outras semelhantes, sob pena de respon-
sabilidade pelos prejuízos ocorridos por tais actos.

6.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a estra-
nhos fica dependente da autorização da sociedade, a quem é tam-
bém é conferido o direito de preferência na aquisição.

7.º

1 � Mediante deliberação dos sócios a sociedade poderá amorti-
zar quotas: 

a) De acordo com o seu titular;
b) No caso de morte, interdição ou inabilitação de algum sócio;
c) Cessão de quotas a estranhos, sem observância do disposto no

artigo 6.º;
d) Nos casos em que a quota for arrolada, arrestada, penhorada

ou incluída em massa falida ou insolvente.
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2 � A deliberação deve ser tomada no prazo de 90 dias contados
a partir do conhecimento por algum gerente da sociedade do facto
que permite a amortização.

3 � O montante da contrapartida da amortização será correspon-
dente ao que, pelo último balanço aprovado, corresponder ao valor
nominal da quota.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517049

CIFERCIL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Estrada, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 974/
860729; identificação de pessoa colectiva n.º 501696954; data da
apresentação: 19052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517359

AUGUSTO CARDOSO FERNANDES, L.DA

Sede: Póvoa, Chavão, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3022/
970605; identificação de pessoa colectiva n.º 502925760; data da
apresentação: 26052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 09634320

ACATEL � ACABAMENTOS TÊXTEIS, S. A.

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 871/
851003; identificação de pessoa colectiva n.º 501626980; inscri-
ção E-20; número e data da apresentação: 30/25052000.

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

Apresentação n.º 30/20000525.
Nomeação dos membros do conselho de administração e fiscal.
Conselho de administração: presidente � Alberto Queiroga Fi-

gueiredo, casado; vogais: José Luís da Costa Rodrigues, casado;
Joaquim Queiroga Figueiredo, casado; Cândido Augusto Capela de
Miranda, casado; e Manuel Pimenta do Vale Santos, casado.

Fiscal único: efectivo: Ribeiro, Pires & Sousa, SROC, represen-
tado por Rui de Sousa, casado; suplente: Manuel Galvão Pires, ca-
sado (ROC).

Prazo: 2000/2002.
Deliberação: 27 de Março de 2000.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517456

METALOCOUREL � SERRALHARIA, L.DA

Sede: Anta, Courel, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2485/
941206; identificação de pessoa colectiva n.º 503318566; averba-
mento n.º 1 à inscrição E-1 e inscrição E-4; números e data das
apresentações: 6 e 7/25052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por comu-
nicação de 25 de Fevereiro de 2000 cessou as funções de gerente

Filipe Faria da Silva Brás por renúncia, e foi efectuado um aumento
de capital de 1 500 000$ em dinheiro, tendo sido alterado o artigo 3.º
e n.os 1 e 2 do artigo 5.º os quais ficaram com a seguinte redacção:

3.º

O capital social integralmente realizado é de 2 500 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas iguais de 1 250 000$, pertencendo uma
a cada um dos sócios.

5.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um gerente,
sendo por isso suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade
em todos os seus actos e contratos.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio Severino da Silva
Figueiras.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517464

GLOREAL SEGUROS, L.DA

Sede: Rua de Olivença, 9, Arcozelo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1892/
910508; identificação de pessoa colectiva n.º 502550783; averba-
mento n.º 1 e averbamento n.º 2 à inscrição E-1; números e data
das apresentações: 18 e 19/26052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que por comu-
nicação de 19 de Novembro de 1999 cessaram as funções de geren-
tes Manuel Real Narciso de Morais e Maria da Glória Barbosa Fer-
reira, por renúncia.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517014

CARVALHO & PINTO, L.DA

Sede: Avenida da Liberdade, 66/67, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2873/
961001; identificação de pessoa colectiva n.º 503748200; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 32/18052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do um aumento de capital de 2 600 000$ em dinheiro e alterado o
artigo 3.º o qual ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
diversos bens e valor do activo, é de 3 000 000$, dividido em duas
iguais de 1 500 000$ cada, pertencendo uma a cada uma das sócias
Clara Pinto da Silva e Carla Manuela Martins Carvalho.

2 � Poderão ser exigíveis aos sócios prestações suplementares de
capital até ao quádruplo do capital social.

3 � Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que
esta carecer, nos termos e condições fixadas em assembleia geral.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517316

QUEIRÓS & SILVA, L.DA

Sede: Souto, Aldreu, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2892/
961030; identificação de pessoa colectiva n.º 503767425; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 33/18052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do um aumento de capital de 8 020 244$ em dinheiro, tendo sido
alterado o artigo 3.º que após redenominação do capital ficou com
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a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
42 000 Euros e divide-se em duas quotas iguais no valor de
21 000 euros cada, uma de cada sócio.

Foi depositado o texto completo e actualizado do contrato.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517324

PERFORMANCELINE � INDÚSTRIA DE TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rua de Filipa Borges,
Vila Frescainha São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3188/
980309; identificação de pessoa colectiva n.º 504109928; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e
averbamento n.º 3 à inscrição n.º 1; números e data das apresen-
tações: 29, 30 e 31/18052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram efec-
tuados os registos do teor seguinte:

Averbamento n.º 1, apresentação n.º 29/20000518.
Cessação das funções de gerente de Manuel Freitas dos Santos,

por renúncia.
Comunicação.
Data: 26 de Abril de 2000.
Averbamento n.º 2, apresentação n.º 30/20000518:
 Cessação das funções de gerente de Idalina Maria Faria Mano

Múrias, por renúncia.
Comunicação.
Data: 26 de Abril de 2000.
Averbamento n.º 3, apresentação n.º 31/20000518:
Cessação das funções de gerente de Iria da Conceição Faria Mano,

por renúncia.
Comunicação.
Data: 26 de Abril de 2000.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517308

GARAGEM FIGUEIREDO, L.DA

Sede: Largo da Madalena, 110, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2096/
920721; identificação de pessoa colectiva n.º 502805323; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517022

ROSAS & CUNHA, L.DA

Sede: Igreja, Manhente, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 473/
780424; identificação de pessoa colectiva n.º 500757488; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517065

G. M. L. � TÊXTEIS, S. A.

Sede: Pontes, Tamel São Veríssimo, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 632/
810604; identificação de pessoa colectiva n.º 501133496; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517081

SILVAS & LOUREIRO, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso,
115 e Rua do Infante D. Henrique, 66, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 298/
731024; identificação de pessoa colectiva n.º 500249385; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517057

JÚLIA RAMALHO, ARTESANATO, L.DA

Sede: Gandarinha, Galegos São Martinho, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 2846/
960802; identificação de pessoa colectiva n.º 503708488; data da
apresentação: 25052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517472

STAND SOLICAR, L.DA

Sede: Estrada, Várzea, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1817/
901214; identificação de pessoa colectiva n.º 502464127; data da
apresentação: 19052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517340

CONFECÇÕES ILICE (EXPORTAÇÃO), L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3696/
20000511; identificação de pessoa colectiva n.º 502300736; data
da apresentação: 11052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o registo da prestação de contas, referente ao ano de exercício
de 1998.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10508163



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(35)

CARCEMAL � MALHAS E CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Monte, Gilmonde, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1082/
870226; identificação de pessoa colectiva n.º 501787038; data da
apresentação: 11052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o registo da prestação de contas, referente ao ano de exercício
de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Emília Otília Vi-
las Boas Lima Vila-Chã. 10508171

MARCOANDRÉ � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Aldeia Nova, Negreiros, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 3569/
991217; data da apresentação: 26052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 09634436

AVELINO GONÇALVES DA SILVA & C.A, L.DA

Sede: Rua de D. António Barroso, 14, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 185/
660705; identificação de pessoa colectiva n.º 500320675; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517073

FERNANDO FERNANDES BARBOSA PEREIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Pensal, Airó, Barcelos

Conservatória do Registo Comercial de Barcelos. Matrícula n.º 1452/
890223; identificação de pessoa colectiva n.º 502110562; data da
apresentação: 24052000.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foi efectua-
do o depósito dos documentos da prestação de contas referente ao
ano do exercício de 1999.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Isabel de
Sousa Carvalho. 10517006

GUIMARÃES

COLARBEST � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES TÊXTEIS, L.DA

Sede: Rodovia de Covas, lote 1.1,
freguesia de Urgeses, Guimarães

Conservatória do Registo Comercial de Guimarães. Matrícula
n.º 6430; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3;
números e data das apresentações: 4 e 5/20000515.

Certifico com referência à sociedade em epígrafe que foram alte-
rados os artigos 3.º e 4.º, do pacto social que ficam com a seguinte
redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos diver-
sos bens e valores do activo constantes da escrituração é de 5000 eu-

ros e acha-se dividido em duas quotas iguais do valor nominal de
2500 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios João de Andrade
Ferreira e Maria da Glória Pereira de Araújo.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade é administrada e representada por um ou mais
gerentes nomeados em assembleia geral.

2 � Porém, ficam desde já nomeados gerentes os sócios João de
Andrade Ferreira e Maria da Glória Pereira de Araújo.

3 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e contra-
tos é suficiente a assinatura de um só gerente.

Mais certifico que consta da escritura de alteração do pacto so-
cial, a renúncia à gerência de Francisco Faria Ribeiro.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Fernanda Pinto da Silva.
12359203

BRAGANÇA
BRAGANÇA

PETRO GRANDAIS � SOCIEDADE COMERCIAL
DE AUTOMÓVEIS E COMBUSTÍVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 799/
940408; identificação de pessoa colectiva n.º 503181552;
data: 000607.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201877

NOVA PANIFICADORA DO LORETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 645/
920225; identificação de pessoa colectiva n.º 502710918;
data: 000607.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201893

A. J. C. P. � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1007/970403; identificação de pessoa colectiva n.º 503865478;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201931

ANTÓNIO AUGUSTO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 618/
910918; identificação de pessoa colectiva n.º 502618574;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201990

MARTINS E AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 517/
890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502206403;
data: 000608.
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Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foram depo-
sitados na respectiva pasta os documentos respeitantes à prestação
de contas do ano de 1999.

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201974

CDADELUZ � CANDEEIROS E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1035/970905; identificação de pessoa colectiva n.º 503960128;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201982

MARTINS E AFONSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 517/
890816; identificação de pessoa colectiva n.º 502206403;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201966

P. S. A. A. � PRESTAÇÃO SERVIÇOS DE IMAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 845/
941114; identificação de pessoa colectiva n.º 503301167;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201940

BRINGRÁFICA � INDÚSTRIAS GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 567/
900914; identificação de pessoa colectiva n.º 502413190;
data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198256

MADUREIRA AZEVEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 1143/
981207; data: 000608.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198248

CORREIA & TEIXEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 878/
950314; identificação de pessoa colectiva n.º 503385565;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198299

PARADA & CANTEIRO, AQUECIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula
n.º 1181/990716; identificação de pessoa colectiva n.º 504394533;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198280

MAR BOM � ARMAZÉNS DE BACALHAU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 875/
950209; identificação de pessoa colectiva n.º 503356255;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07201923

SILVA & CANTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 746/
930827; identificação de pessoa colectiva n.º 503044741;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198272

MOBINOR � MOBILIÁRIO E DECORAÇÕES DO NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 873/
950207; identificação de pessoa colectiva n.º 503356298;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198329

EXPOBRIGA � EXPORTADORA BRIGANTINA
DE PRODUTOS SILVESTRES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Bragança. Matrícula n.º 430/
861110; identificação de pessoa colectiva n.º 501739904;
data: 000609.

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

A Conservadora, (Assinatura ilegível.) 07198310
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CASTELO BRANCO
FUNDÃO

COOPERATIVA AGRÍCOLA DOS OLIVICULTORES
DO FUNDÃO, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 5/
860505; identificação de pessoa colectiva n.º 501138447; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 9/000504.

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

Nomeação da direcção para o triénio de 1999/2002 em 29 de Maio
de 1999.

Direcção: presidente � José Mesquita Milheiro, divorciado; secre-
tário, Fernando Alfredo Gil Moutinho Garcês, casado com Maria
Dolores Garrido Moutinho Garcês, em comunhão de adquiridos; te-
soureiro, Hermínio de São João Antão da Horta, casado com Joaquina
Maria Santos Vaz Ferreira Horta, em comunhão de adquiridos.

Conferida está conforme.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 11794763

TÁXIS ANTÓNIO JOSÉ JACINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 886/
000525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000525.

Certifico que entre António José dos Santos Jacinto e mulher
Graciosa Carvalho Bonifácio Jacinto casados em comunhão de ad-
quiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo
contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis António José Jacinto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no lugar de Quintas da Torre,
freguesia de Vale de Prazeres, concelho do Fundão.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte ocasional de pas-
sageiros em veículos ligeiros.

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 pertencen-
tes uma a cada um dos sócios António José dos Santos Jacinto e
Graciosa Carvalho Bonifácio Jacinto.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios que vierem a ser desig-
nados em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes
ambos os sócios.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e contra-
tos é necessária a assinatura conjunta de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a assinatura do gerente António José dos Santos Jacinto.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora dos casos previstos na lei, for
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 o capital 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, designadamente veículos
automóveis, incluindo por contratos leasing e ALD, e tomar de ar-
rendamento 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 definiti-
vamente matriculada.

Conferida, está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Olga Maria Gon-
çalves Gomes Elvas. 11792108

CARLOS & OTÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Fundão. Matrícula n.º 885/
000525; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000525.

Certifico que entre Carlos Manuel Rosa Serafim e mulher Maria
Otília Bispo Batista casados em comunhão de adquiridos foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Carlos & Otília, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Largo do Terreiro, sem nú-
mero de polícia, lugar e freguesia de Donas, concelho do Fundão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte rodoviário nacio-
nal e internacional de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 Euros (equivalente a 10 024 100$) e corresponde à soma de
duas quotas iguais dos valores nominais de 25 000 Euros, cada,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Carlos Manuel Rosa Sera-
fim e Maria Otília Bispo Batista.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios, confor-
me vier a ser designado em assembleia geral, ficando desde já no-
meados gerentes o sócio Carlos Manuel Rosa Serafim e o não sócio
António Rodrigues Lino, casado, residente na Rua de Luís António
de Magalhães, 14, dita freguesia, concelho e cidade do Fundão.

2 � Para a sociedade ficar obrigada em todos os seus actos e
contratos é necessária a assinatura de dois gerentes, sendo sempre
obrigatória a do gerente António Rodrigues Lino, por ter capacida-
de profissional.

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

ARTIGO 5.º

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bens móveis, desig-
nadamente veículos automóveis, incluindo por contratos leasing, e
tomar de arrendamento imóveis necessários à prossecução dos fins
sociais, mesmo antes do seu registo definitivo, assumindo a socie-
dade todos os actos praticados pela gerência, nesse 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.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 07048637

WINDTEC ENGENHARIA � PROJECTOS
E GESTÃO DE INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Fundão. Matrícula n.º 884/
000519; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000519.

Certifico que entre Sérgio Manuel Veríssimo de Carvalho casado
com Ana Rita Gonçalves Martins em comunhão de adquiridos; e
Carlos dos Santos Vicente casado com Ana Gabriela Carvalho
Bonifácio Vicente, em comunhão de adquiridos, foi constituída a
sociedade em epígrafe que se rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Windtec Engenharia � Projec-
tos e Gestão de Instalações Técnicas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Dr. Alfredo
Mendes Gil, lote 26, 1.º, sala 1, freguesia, concelho e cidade do
Fundão.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na elaboração de projectos, ges-
tão e execução de construções técnicas de engenharia, nomeadamente
eléctricas, mecânicas, civis, gás e outros fluidos, obras públicas e
particulares.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Sérgio Manuel Veríssimo de Carva-
lho e Carlos dos Santos Vicente.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, pertence aos sócios ou não sócios que vierem a
ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomeados ge-
rentes ambos os sócios.

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.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em fianças, abo-
nações, letras de favor e em actos e contratos estranhos ao seu ob-
jecto social.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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 adjudica-

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomada por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a levantar a totalidade do capital
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 e tomar de arrendamento imó-
veis necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Conferida, está conforme.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Canheto Rico Gonçalves. 11792086

SERTÃ

TRANSPORTES LARANJEIRA & BERNARDO, L.DA

Sede: Praceta do Pinhal, lote 70, 3.º, direito, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 635/
990413; identificação de pessoa colectiva n.º 504334271.

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

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11325992

PANIFICADORA DA SERTÃ, L.DA

Sede: Rua do Dr. Santos Valente, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 61/
610209; identificação de pessoa colectiva n.º 501315632.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposita-
dos, na respectiva pasta, os documentos referentes à prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11326000

ESTRELA DA PRACETA MINIMERCADO, L.DA

Sede: Praceta do Pinhal, lote 68, rés-do-chão, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 568/
970530; identificação de pessoa colectiva n.º 503901741.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados, na respectiva pasta, os documentos referentes às prestações de
contas dos exercícios de 1998 e 1999.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11342013

CORREIA & CORREIA, L.DA

Sede: Outeiro da Lagoa, Sertã

Conservatória do Registo Comercial da Sertã. Matrícula n.º 325/
881128; identificação de pessoa colectiva n.º 502069732.

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

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Paula Cristina de Melo
Seabra. 11342021

COIMBRA
CANTANHEDE

LUSIMAT � INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO E MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 566/910218; identificação de pessoa colectiva n.º 502537175;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585210

COSTA & NOGUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 311/800910; identificação de pessoa colectiva n.º 501074414;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585202

CORTESÃO, DINIS E SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 382/841214; identificação de pessoa colectiva n.º 501738703;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585199

CONSTRUÇÕES NATÉRCIA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 1068/990513; identificação de pessoa colectiva n.º 504452037;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585180

GRÁFICA CANTANHEDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 448/880426; identificação de pessoa colectiva n.º 502032421;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585334

ABEL DINIS O. SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 401/851129; identificação de pessoa colectiva n.º 501573135;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585326

HERMÍNIO MARQUES E BARRETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 430/870921; identificação de pessoa colectiva n.º 501887440;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585318

JESUS & CAPACHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 292/791219; identificação de pessoa colectiva n.º 500938482;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585300

FAJARDO E LOUREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 284/790517; identificação de pessoa colectiva n.º 500862249;
data da apresentação: 000606.
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Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585296

SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA VELOSO & SIMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 499/890718; identificação de pessoa colectiva n.º 502197200;
data da apresentação: 000606.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585288

PRÉ BLOCO ANESTOR COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cantanhede. Matrícula
n.º 286/790619; identificação de pessoa colectiva n.º 500855102;
data da apresentação: 000607.

Certifico que foi efectuado o registo de prestação de contas refe-
rente ao exercício do ano de 1999.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Paulo Freire Nunes.
08585270

CONDEIXA-A-NOVA

CONDEIXASPORT � SAPATARIA DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Condeixa-a-Nova. Matrícula
n.º 258; identificação de pessoa colectiva n.º 503943975; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 1/000608.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou o seu pacto social,
no sentido de ter nomeado gerente a sócia Madalena Cristina da Silva
Martins e ter dado a seguinte redacção ao artigo 3.º:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de 6000 Eu-
ros e corresponde à soma de três quotas iguais, cada uma no valor
nominal de 2000 Euros, pertencentes uma a cada uma das sócias
Isaura Maria da Silva, Natália Cristina Gonçalves Minhoto e Ma-
dalena Cristina da Silva Martins.

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

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Conservadora, Maria de Fátima
Cabaço Ribeiro Pereira Cabral. 07368186

FIGUEIRA DA FOZ

REIS, LOUREIRO & VÁRZEAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2477/000530; identificação de pessoa colectiva n.º P
505000156; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 15/
000530.

Certifico que entre Paulo Jorge Alves dos Reis, casado com Ma-
ria Marize Forte Alves dos Reis, na comunhão de adquiridos; Ar-
mando Manuel da Silva Loureiro, divorciado e Paulo Jorge Almeida
Várzeas, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe que
se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Reis, Loureiro & Várzeas, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rancho das
Cantarinhas, 134, lugar e freguesia de Buarcos, concelho da Fi-
gueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de restaurante.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5100 Euros (equivalente a 1 022 658$20) e corresponde à soma de três
quotas iguais dos valores nominais de 1700 Euros, cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Paulo Jorge Alves dos Reis, Armando
Manuel da Silva Loureiro e Paulo Jorge Almeida Várzeas.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Ja-
neiro Rodrigues Soares. 11828021

EPCI-DOIS � MONTAGEM E MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2365/990830; identificação de pessoa colectiva n.º 504614339;
inscrição n.º 3 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 18 e 19/000530.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi efectuado o
registo de autorização de manutenção de denominação � EPCI,
concedida por EPCI � Electrónica e Pneumática de Controle
Industrial, L.da

Data: 14 de Abril de 2000.
Certifica ainda que foi aumentado o capital da sociedade.
Montante do aumento: 12 000 euros, subscrito pelos novos sócios Pe-

dro Vala Ribeiro José, menor � 6000 euros e Joana Vala Ribeiro José,
menor � 6000 euros e em consequência alterado o artigo 3.º que passa
a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e noutros
bens constantes da escrita, é de 18 000 Euros (equivalente a
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3 608 676$) e corresponde à soma de três quotas iguais dos valores
nominais de 6000 Euros, cada, pertencentes uma a cada um dos
João Vala Ribeiro José, Pedro Vala Ribeiro José e Joana Vala
Ribeiro José.

O texto do contrato actualizado está depositado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maia Janeiro
Rodrigues Soares. 11811978

UNOHABITAT � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2479/000531; identificação de pessoa colectiva n.º P
504989740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
000531.

Certifico que Paula Cristina Madeira Santos, divorciada, consti-
tui a sociedade em epígrafe que ficou a reger-se pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma UNOHABITAT � Materiais de
Construção, Unipessoal, L.da

2 � Tem a sua sede na Praceta da Rua do Rancho das
Cantarinhas, 8, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira
da Foz.

3 � A gerência poderá deslocar a sede social para outro local do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste no comércio e agente de comércio por
grosso de materiais de construção.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, representado por um quota de igual valor nominal, per-
tencente a ela sócia.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não conforme for
decidido pela sócia, compete à própria sócia, que desde já fica no-
meada gerente.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

Entre a própria sócia 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 própria,
quando necessária.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Ja-
neiro Rodrigues Soares. 11811960

CRACKPORT � CIBER CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2480/000531; identificação de pessoa colectiva n.º P
505030900; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 14/
000531.

Certifico que entre Sebastião Maria Gonçalves Correia e Rosa
Maria da Silva Santos Correia, casados em comunhão geral, foi

constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte contra-
to:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CRACKPORT � Ciber
Café, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Rancho das
Cantarinhas, Urbanização Patracol, lote A, 68, rés-do-chão, fracção
AG, freguesia de Buarcos, concelho da Figueira da Foz.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de café-bar com
ligação à Internet.

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, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios Sebastião Maria Gonçalves Correia e
Rosa Maria da Silva Santos Correia.

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada nos seus actos e contratos é
suficiente a intervenção de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

1 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global correspondente a 20 vezes o capital social, reem-
bolsáveis quando julgadas dispensáveis, sendo a data e a forma de
restituição fixadas em assembleia geral, que delibere o reembolso.

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

Conferida está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Ja-
neiro Rodrigues Soares. 11811951

MARGIFOZ � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2478/000530; identificação de pessoa colectiva n.º P
505014696; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 20/
000530.

Certifico que entre Marinela da Conceição do Nascimento Perei-
ra Carvalho, casada com João Luís Nogueira Ferreira de Carvalho,
na comunhão de adquiridos e Albina da Silva Ferreira das Neves,
casada com Isidro da Silva Neves, na comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

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

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Fernandes Coelho,
39, freguesia de São Julião da Figueira da Foz, concelho e cidade
da Figueira da Foz.

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

A sociedade tem por objecto principal a mediação imobiliária e por
actividade acessória a construção civil e gestão de condomínios.

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, pertencen-
tes uma a cada uma das sócias, Marinela da Conceição do Nasci-
mento Pereira Carvalho e Albina da Silva Ferreira das Neves.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração confor-
me for deliberado, ficará a cargo dos sócios ou não sócios que vie-
rem a ser designados em assembleia geral, ficando desde já nomea-
dos gerentes ambas as sócias.

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 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 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.

Conferida está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Ja-
neiro Rodrigues Soares. 11811986

A POUSADINHA � GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO
DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Figueira da Foz. Matrícula
n.º 2481/000605; identificação de pessoa colectiva n.º P
504982320; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000605.

Certifico que entre António Gaspar Bairrada e mulher Cassilda do
Amaral Craveiro Correia, casados em comunhão de adquiridos, foi
constituída a sociedade em epígrafe que se rege pelo seguinte con-
trato:

1.º

A sociedade adopta a firma A POUSADINHA � Gestão e Ad-
ministração de Bens Imobiliários, L.da, e tem a sua sede na Praceta
da Dr.ª Maria Madalena Azeredo Perdigão, 34, B, freguesia de São
Julião, concelho da Figueira da Foz.

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

2.º

A sociedade tem por objecto compra e venda, gestão e adminis-
tração de bens imobiliários.

3.º

A sociedade poderá adquirir participações sociais noutras socieda-
des, ainda que com objecto diferente do seu, em sociedades regula-
das por leis especiais e agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 Euros e correspondendo à soma de duas quotas iguais de
2500 euros, pertencendo uma a cada sócio Cassilda do Amaral Cra-
veiro Correia e António Gaspar Bairrada.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital, na proporção das quotas detidas por cada um, até ao mon-
tante global máximo de 25 000 euros, cabendo à assembleia geral a
determinação de tal exigência, o prazo da respectiva realização e a
quantia exigida a cada sócio.

6.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
fica a cargo dos dois sócios, que desde já são nomeados gerentes.

§ único. Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos é suficiente a assinatura de um gerente ou de um procurador,
no âmbito dos respectivos poderes.

7.º

1 � A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida.
2 � Na cessão de quotas a estranhos têm preferência a sociedade

em primeiro lugar e os sócios em segundo.

8.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos
sócios, com pelo menos 15 dias de antecedência.

9.º

1 � A assembleia geral decidirá sobre o montante dos lucros le-
galmente distribuíveis, a ser determinados a reservas, podendo não
os distribuir.

2 � A assembleia geral pode autorizar a distribuição antecipada
de dividendos, no decurso dos respectivos exercícios, de acordo com
o disposto no artigo 297.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comer-
ciais.

Conferida está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Irene Maria Janeiro
Rodrigues Soares. 11811544

ÉVORA
ÉVORA

SUPER MOTORES � JETSKI MOTO SPORT, L.DA

Sede: Rua de Carlos Serra, 10, 1.º, 7000 Évora

Conservatória do Registo Comercial de Évora. Matrícula n.º 2465/
20000505; identificação de pessoa colectiva n.º 503698059; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 17/20000505.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi aumentado
o capital de 400 000$ para 50 000 Euros, tendo sido alterado par-
cialmente o contrato, em relação aos artigos 1.º e 3.º do pacto, que
passaram a ter a seguinte redacção, tendo ficado depositado na pas-
ta respectiva, o texto completo, na sua redacção actualizada:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Super Motores � Jetski Moto
Sport, L.da, e a sua sede fica instalada na Rua de Carlos Serra, 10,
1.º, freguesia de Bacelo, concelho de Évora.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros (10 024 100$), encontrando-se
integralmente realizado e dividido em duas quotas: uma do valor
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nominal de 49 400 Euros, pertencente ao sócio Jorge Humberto da
Silva Fragoso da Cunha e outra de 600 Euros, pertencente à sócia
Ana Cristina Cardoso Veiga da Cunha Fragoso.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria Paula Torcato
da Silva Empadinhas. 03003531

FARO
ALBUFEIRA

DIONA � CONFECÇÃO E ARTESANATO DIVERSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 401/
870401; identificação de pessoa colectiva n.º 500170002;
data: 20000529.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 08280738

ATLANCA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula
n.º 1077/910808; identificação de pessoa colectiva n.º 502603950;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 11/20000418.

Certifico que por escritura lavrada em 28 de Fevereiro de 2000,
a fl. 83 do livro de notas para escrituras diversas n.º 13-A no Cen-
tro de Formalidades das Empresas de Loulé foi feita a alteração total
da sociedade em epígrafe, passando a ter a seguinte nova redacção:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto da sociedade

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma ATLANCA � Sociedade Imobi-
liária, S. A., durará por tempo indeterminado e tem a sua sede em
Santa Eulália, Areias de São João, da freguesia e concelho de Al-
bu f e i r a .

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em operações sobre imóveis e constru-
ção civil.

CAPÍTULO II

Capital social, acções e obrigações

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 45 000 000$ representados por
45 000 acções com o valor nominal de 1000$ cada.

2 � As acções representativas do capital da Sociedade serão no-
minativas ou ao portador, em títulos de 1, 5, 10, 20, 50, 100 ou
500 acções.

CAPÍTULO III

Assembleia geral, sua constituição e funcionamento

ARTIGO 4.º

1 � São órgãos da Sociedade a assembleia geral, o conselho de
administração e um fiscal único.

2 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas com di-
reito a voto, correspondendo um voto a cada acção, não havendo
qualquer limitação no número de votos por cada accionista, quer
ele intervenha por si ou como mandatário de outro ou outros ac-
cionistas.

3 � Só os accionistas com direito a voto, podem assistir às as-
sembleias gerais, não o podendo fazer os obrigacionistas, salvo com
expressa autorização daqueles para cada caso.

ARTIGO 5.º

1 � Têm direito a voto todos os accionistas que desde o 8.º dia
anterior ao da reunião da assembleia geral detenham as acções aver-
badas em seu nome, sendo nominativas, ou caso sejam ao portador,
as haja depositado numa instituição de crédito ou nos cofres da
Sociedade.

2 � Qualquer accionista com direito a voto poderá fazer-se re-
presentar nas reuniões da assembleia geral pelo seu cônjuge ou por
qualquer dos seus ascendentes ou descendentes maiores, por outro
accionista, ou por um dos membros do conselho de administração,
para o que lhes passarão mandato que pode ser conferido por sim-
ples acta, comunicando então o facto, também por carta ao presidente
da mesa, tudo com antecedência mínima de cinco dias em relação à
data da assembleia.

3 � As pessoas colectivas serão representadas pela pessoa singular
que expressamente indicarem por escrito ao presidente da mesa até
ao início da reunião.

4 � Os membros dos órgãos sociais estarão presentes nas assem-
bleias gerais, podendo intervir nos seus trabalhos, apresentando e dis-
cutindo propostas, mas sem terem, nessa qualidade, direito de voto.

ARTIGO 6.º

1 � Em primeira convocação a assembleia geral poderá funcio-
nar validamente se estiverem presentes ou representados accionistas
detentores de capital que corresponda a pelo menos 50% daquele
capital, e em segunda convocação, com qualquer parcela desse ca-
pital.

2 � Exige-se maioria qualificada superior a 75% dos votos cor-
respondentes ao capital representado na assembleia, para as seguin-
tes deliberações:

a) Alterações do contrato de Sociedade;
b) Deliberações sobre fusões, cisões, venda de participações nou-

tras sociedades;
c) Oneração de imóveis;
d) Venda de imóveis;
e) Empréstimos superiores a 30 000 000$ por exercício anual.
3 � Para validade das deliberações que por lei se exija uma

maioria qualificada, têm tais deliberações de ser tomadas, para a sua
validade, pela maioria de 75% dos votos correspondentes ao capital
representado na assembleia.

4 � A assembleia geral é convocada e dirigida pelo presidente da
respectiva mesa.

5 � A mesa da assembleia geral é eleita trienalmente pela pró-
pria assembleia.

a) Os trabalhos da assembleia serão dirigidos pelo presidente da
mesa, sendo a votação feita pela forma convencional fixada por
aquele, que só utilizará a do escrutínio secreto, quando este seja
requerido por mais de 50% do capital social presente ou represen-
tado e, mesmo assim, só com relação a deliberações para os cargos
sociais.

b) Na falta, ausência ou impedimento do presidente da mesa eleito,
assumirá a presidência da mesa, dirigindo os trabalhos e apurando
os resultados das votações, o accionista que antes da ordem do dia
vier a ser escolhido pelos accionistas presentes, preferindo o possui-
dor do maior número de acções e em caso de igualdade de posições,
o que for mais idoso.

c) Na falta, ausência ou impedimento do secretário eleito servirá
a mesa nesse lugar aquele dos accionistas presentes que para o efei-
to for convidado pelo presidente da mesa.

d) Na falta de quórum para a reunião em primeira convocação, o
presidente da mesa pode, desde logo, designar dia, hora e local para
a nova reunião em segunda convocação, dentro dos 30 dias imedia-
tos, com intervalo não inferior a 15.

ARTIGO 7.º

A assembleia geral reunirá ordinariamente pelo menos uma vez
por ano e extraordinariamente sempre que o conselho de adminis-
tração ou o fiscal único o julguem necessário e ainda quando a reu-
nião seja requerida por accionistas que representem pelo menos 25%
do capital social.

CAPÍTULO IV

Administração e fiscalização da Sociedade

ARTIGO 8.º

A estrutura da administração e da fiscalização da Sociedade, as-
senta, no caso presente, na modalidade de conselho de administra-
ção constituído por três ou cinco membros, e de um fiscal único.
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ARTIGO 9.º

1 � Se a assembleia geral que eleger os membros do conselho de
administração e fiscal único não designar os respectivos presidentes,
serão estes escolhidos de entre os seus pares, pelos próprios eleitos,
na primeira reunião que fizerem sob a orientação do mais idoso.

2 � A assembleia geral dispensará ou fixará a caução a prestar
pelos membros do conselho de administração.

3 � a) Ao conselho de administração competem os mais amplos
poderes de gestão e representação da Sociedade em juízo e fora dele.

b) O conselho de administração, para além desses amplos pode-
res que por lei e pelo presente contrato lhe são conferidos, tem ain-
da os de se comprometer em arbitragens, de confessar, desistir ou
transigir em qualquer processo judicial ou arbitral.

c) O mesmo conselho pode também delegar num ou mais admi-
nistradores ou num comissão executiva formada por um número
ímpar de administradores a gestão corrente da Sociedade.

d) Se a delegação for num único administrador, este terá a desig-
nação de administrador-delegado.

ARTIGO 10.º

1 � A Sociedade obriga-se pela assinatura de dois membros
do conselho de administração e, caso a delegação for num
administrador-delegado, obriga-se pela assinatura do adminis-
trador-delegado.

2 � O conselho de administração é eleito trienalmente, em
assembleia geral, que fixará igualmente a sua remuneração.

3 � O conselho de administração poderá, além das reuniões or-
dinárias cuja periodicidade livremente fixará, reunir extraordinaria-
mente sempre que for convocado pelo seu presidente ou por dois
vogais.

4 � Qualquer administrador impedido de comparecer à reunião
poderá fazer-se representar por outro administrador, mediante carta
dirigida ao presidente ou remeter o seu voto, por escrito, ao presi-
dente.

5 � As deliberações do conselho de administração são tomadas
por maioria de votos, tendo o presidente voto de qualidade.

ARTIGO 11.º

Ao conselho de administração compete especialmente:
Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos e operações

relativos ao objecto social que não caibam na competência atribuí-
da a outros órgãos sociais;

a) Representar a Sociedade e a administração em juízo e fora dele,
activa e passivamente, podendo desistir, transigir e confessar em
quaisquer pleitos;

b) Efectuar os serviços e realizar as operações civis e comerciais,
industriais e financeiras relacionadas, directa ou indirectamente, no
todo ou em parte, com o objecto da Sociedade ou que sejam sus-
ceptíveis de facilitar ou favorecer a sua realização;

c) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Sociedade
e as normas de funcionamento interno, designadamente sobre o pes-
soal e a sua remuneração;

d) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenien-
tes, incluindo os de substabelecer.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização será exercida por um fiscal único, eleito por
um período de três anos, renovável.

2 � O fiscal tem a competência, os poderes e os deveres estabe-
lecidos na lei e nestes estatutos, competindo-lhe, especialmente:

a) Examinar, sempre que o julgar conveniente, a escrituração da
Sociedade;

b) Acompanhar o funcionamento da Sociedade e o cumprimento
dos estatutos e das leis aplicáveis;

c) Assistir aos actos da administração, e pedir a convocação
extraordinária da assembleia geral, sempre que o entenda con-
veniente;

d) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário
e das contas anuais.

Chamar a atenção da administração para qualquer assunto que
deva ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe
seja submetida por aquele órgão.

ARTIGO 13.º

Fica autorizada a realização de prestações acessórias para to-
dos ou alguns accionistas até ao montante de três vezes o mon-
tante que o capital social tiver à data da deliberação, podendo
essas prestações ter carácter oneroso ou gratuito conforme deli-
berado em assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Ficam desde já reeleitos todos os titulares dos órgãos sociais ac-
tualmente em exercício para o triénio com termo em 31 de Dezem-
bro de 2002.

CAPÍTULO V
Ano social, contabilidade e dividendos

ARTIGO 15.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Relativamente a cada ano civil, o conselho de administra-

ção elaborará o balanço, o relatório de gestão e as contas do exer-
cício e a demonstração de resultados, os quais conjuntamente com
o relatório sobre o estado e a evolução dos negócios sociais e a
proposta de aplicação dos resultados, serão apresentados ao fis-
cal único.

ARTIGO 16.º

Os lucros apurados em cada exercício serão aplicados, em primeiro
lugar, na constituição ou reforço das reservas impostas por lei; o
saldo será distribuído conforme for deliberado pela assembleia ge-
ral, ainda que por maioria simples.

CAPÍTULO VI
Dissolução e liquidação

ARTIGO 17.º

A Sociedade dissolve-se, para além dos casos previstos na lei,
mediante deliberação da assembleia geral por maioria prevista no
artigo 6.º, n.º 2 dos estatutos desta Sociedade.

ARTIGO 18.º

Imediatamente após a dissolução, serão elaborados o balanço e
contas da Sociedade reportados à data da dissolução e será convo-
cada uma assembleia geral, a qual, pela maioria referida no
artigo anterior, deliberará sobre:

Aquele balanço e contas da Sociedade;
A nomeação dos liquidatários e a fixação dos poderes de todos e

de cada um deles, continuação da actividade da Sociedade, a obten-
ção de empréstimos, a alienação do património social em globo ou
em partes e o trespasse dos estabelecimentos;

A fixação de um prazo para a conclusão da liquidação;
A partilha do activo, quando a ela houver lugar, em espécie ou

em valor.

26 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 10002367

ANTÓNIO LOPES GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 114/
841120; identificação de pessoa colectiva n.º 500313571;
data: 20000529.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 08280720

R. C. I. � SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO TURÍSTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 502/
871228; identificação de pessoa colectiva n.º 501913874;
data: 20000524.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 08280711
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R. C. I. (PORTUGAL) � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 1085/
910826; identificação de pessoa colectiva n.º 502611243;
data: 20000524.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 08280703

VONDEL, PROJECTOS URBANÍSTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Albufeira. Matrícula n.º 626/
881014; identificação de pessoa colectiva n.º 502050055;
data: 20000524.

Certifico que se encontram depositados na pasta respectiva os
documentos da prestação de contas do exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
da Silva Santos. 11694300

ALJEZUR

CERVEJARIA O CELEIRO DE AGAPITO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Aljezur. Matrícula n.º 88/
130592; identificação de pessoa colectiva n.º 501704507; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 3 e 6/990615.

Certifico:
1.º � Que foi registada a cessação de funções dos gerentes José

António e de João Manuel Duarte de Oliveira, por renúncia em 27 de
Maio de 1992.

2.º � Que foi registada a alteração parcial do contrato da socie-
dade em epígrafe, quanto aos artigos 3.º e 5.º, ficando com a seguinte
redacção:

3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 400 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor
nominal de 360 000$, pertencente ao sócio José Manuel Pinheiro de
Oliveira Guimarães; e outra no valor de 40 000$, pertencente ao
sócio Osvaldo Manuel Furtado Inácio.

5.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, compe-
te ao sócio José Manuel Pinheiro de Oliveira Guimarães, desde já
designado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos, activa e
passivamente, em juízo e fora dele, basta a assinatura do gerente.

O pacto actualizado ficou depositado na respectiva pasta.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Dulce Viana
Rosa. 07819730

FARO

MARF � MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE FARO, S. A.

Sede: Praceta de Azedo Gneco, 8, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4039/
991028; identificação de pessoa colectiva n.º 504272608.

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.

24 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418052

VIAL, VINHOS E ALIMENTAÇÃO, L.DA

Sede: Rua dos Bombeiros Portugueses, 26,
Apartado 134, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1753/
851108; identificação de pessoa colectiva n.º 501586725.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418060

SILVA LEITE � VINHOS E ALIMENTAÇÃO, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Estrada de São Luís, 63, rés-do-chão, direito, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3838/
980707; identificação de pessoa colectiva n.º 504228749.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418079

PLOTÉCNICA � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
DE ESCRITÓRIO E GABINETES TÉCNICOS, L.DA

Sede: Rua do Conselheiro Sebastião Teles, 5,
letras B e C, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3444/
960417; identificação de pessoa colectiva n.º 503624810.

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.

7 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418087

TERMALGARVE � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Sede: Estrada da Urbanização de São Luís, Edifício A,
rés-do-chão, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1300/
810414; identificação de pessoa colectiva n.º 501160140.

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.

7 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418095

FUCHSIA � EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS, L.DA

Sede: Canal, Santa Bárbara de Nexe, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1357/
810910; identificação de pessoa colectiva n.º 501176012.

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.

7 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418109
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ENCANTOS GIROS � MÓVEIS E DECORAÇÕES, L.DA

Sede: Rua de Almeida Garrett, 22-A, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3222/941212;
identificação de pessoa colectiva n.º 503310778; averbamento n.º 1 à
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000531.

Certifico que, em relação à sociedade foi feita a cessação de fun-
ções de gerente de Maria José Pereira Romão, por destituição a partir
de 3 de Abril de 1995.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409894

ALGARFUEL � COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Estrada da Penha (Bairro Mendonça), 16-G,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3654/
970708; identificação de pessoa colectiva n.º 503912670; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e data das
apresentações: 27 e 28/20000426.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de gerente de Carlos Alberto do Nascimento
Legas e Manuel Garcês Neves por renúncia a partir de 27 de Janei-
ro de 2000 e, foi registado a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 2.º, e que passou a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$, dividido em duas quotas, uma do valor de 100 000$, da
sócia, Fernanda Barão Costa de Matos e outra do valor nominal de
300 000$ do sócio António Guerreiro de Matos.

Foi depositado o contrato actualizado.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11409908

AUTO-RIO SÊCO DO SUL � REPARAÇÕES
E INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Sede: Virgílios, Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2609/
910103; identificação de pessoa colectiva n.º 502478373; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das
apresentações: 28 e 29/20000403.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi registada a
cessação de funções de gerente Francisco Rosa do Brito Mendonça
por renúncia a partir de 3 de Janeiro de 2000 e, foi registado a alte-
ração do contrato quanto ao artigo 4.º, e que passou a ter a seguinte
redacção:

4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução, será exercida pelo
sócio Sérgio Ricardo Guerreiro Marcelino, já nomeado gerente.

§ 3.º Para obrigar a sociedade basta a assinatura de um ge-
rente.

Foi depositado o contrato actualizado.

31 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Nascimento. 11409959

CARGALGARVE � AGÊNCIA DE TRANSPORTES
DO ALGARVE, L.DA

sede: Edifício Terminal de Carga, lado nascente,
rés-do-chão do Aeroporto de Faro, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 1747/
851021; identificação de pessoa colectiva n.º 501551352; averba-

mento n.º 2 à inscrição n.º 13, inscrição n.º 26 e inscrição n.º 27;
números e data das apresentações: 35, 36 e 37/20000523.

Certifico que em relação à sociedade foi feita a cessação de fun-
ções de gerente de Elsa Maria Diogo Messias Cotim, por renúncia
ao cargo a partir de 17 de Maio de 2000, a nomeação de Fernando
Bento dos Santos Marques para gerente, a partir de 17 de Maio de
2000, e alterado o contrato quanto ao artigo 3.º que passa a ter a
seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5 400 000$, integralmente realizado em di-
nheiro, já entrado na caixa social e corresponde à soma das duas
seguintes quotas: uma de 4 320 000$ pertencente ao sócio António
Manuel Borges da Fonseca, e uma de 1 080 000$ pertencente ao
sócio Fernando Bento dos Santos Marques.

Foi depositado o contrato actualizado.

5 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409975

SPIMM � CONSULTORES ASSOCIADOS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 28, 1.º, esquerdo,
Sé, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2973/
930405; identificação de pessoa colectiva n.º 502958111; inscri-
ção n.º 17; número e data da apresentação: 68/20000508.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
a alteração do contrato quanto ao artigo 7.º que passa a ter a seguinte
redacção:

7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pelos gerentes, que forem
eleitos em assembleia geral, ficando desde já nomeados gerentes, os
sócios, Ângelo Fernando Cachaço Marum e José António Romba
Martins Guerreiro.

2 � A sociedade, obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

Foi depositado o contrato actualizado.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Madalena
de Sousa Fragoso Nascimento. 11409983

ALGARVIANA � CONSTRUÇÃO E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Sede: Avenida de 5 de Outubro, 46, 1.º, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 3921/
990203; identificação de pessoa colectiva n.º 504469541.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418010

IBERFARO � CLIMATIZAÇÃO IBÉRICA, L.DA

Sede: Rua da Cunha Matos, 34, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2035/
880210; identificação de pessoa colectiva n.º 501931961.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418028
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ALQUITEL � SOCIEDADE DE EQUIPAMENTOS
HOTELEIROS, UNIPESSOAL, L.DA

Sede: Rua do Dr. José de Matos, 28, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 4151/
20000413; identificação de pessoa colectiva n.º 503647551.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418036

DROGARIA DO RISECO, L.DA

Sede: Rio Seco, Faro

Conservatória do Registo Comercial de Faro. Matrícula n.º 2784/
920212; identificação de pessoa colectiva n.º 502772590.

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.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria de Fáti-
ma Coelho Rita do Carmo Neto. 11418044

OLHÃO

VIDEOFAX � EQUIPAMENTO ELECTRÓNICO E HOTELEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 2184/
900131; identificação de pessoa colectiva n.º 502282223; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 8/000529.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato e em consequência modificado o ar-
tigo 4.º de aditado um § único ao artigo 6.º que passam a ter a se-
guinte redacção:

4.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 400 000$ e encontra-se dividido em duas quotas iguais de
200 000$ cada uma, pertencendo uma ao sócio António Manuel
Viegas de Sousa Guita e a outra ao sócio Marco Paulo Viegas de
Sousa Guita.

6.º

Mantém-se a redacção do corpo do artigo.
§ único. No caso de destituição do gerente sem justa causa o

mesmo tem direito a uma indemnização de 20 000 000$.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001484

GRUPO NAVAL DE OLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 5/
000413; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
000413.

Certifico que, foi registada a constituição de pessoa colectiva de
utilidade pública acima identificada, que se rege pelos seguintes
estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I
Denominação, duração, sede, âmbito,

objecto e atribuições

ARTIGO 1.º

Designação, duração e sede

1 � A colectividade tem o nome Grupo Naval de Olhão, também
designada abreviadamente pela sigla GNO, sendo uma associação
sem fins lucrativos fundada em 25 de Janeiro de 1939.

2 � O GNO é constituído por tempo indeterminado, tendo a sua
sede na Avenida de 5 de Outubro, em Olhão, podendo utilizar ou possuir
instalações noutra localidade.

3 � Por decisão da assembleia geral a sede social pode ser trans-
ferida para outro local.

ARTIGO 2.º

Âmbito

1 � O GNO é constituído por pessoas que partilhem os objecti-
vos definidos nos presentes estatutos.

2 � O GNO rege-se internamente por princípios democráticos,
pelo que é garantido a todos os sócios a liberdade de opinião e de-
liberação nas condições definidas nestes estatutos e nos regulamen-
tos internos.

ARTIGO 3.º

Objecto e atribuições

1 � O GNO tem por objecto desenvolver actividades predominan-
temente desportivas, recreativas e culturais visando a formação social
e cívica dos seus sócios em particular, e da população em geral.

2 � Para além do que for necessário ou conveniente à prosse-
cução dos seus fins, compete ao GNO:

a) Divulgar dos desportos náuticos em geral;
b) Desenvolver actividades destinadas a aumentar a consciência

de preservação da natureza;
c) Fomentar práticas de iniciação desportiva e de lazer, garantin-

do uma prática desportiva de massas, abrangendo todos os níveis
etários;

d) Desenvolver de forma prioritária actividades ligadas à prática
da vela, da pesca desportiva, do remo, da motonáutica de recreio e
de todos os desportos náuticos em geral;

e) Instituir e manter escolas de iniciação aos desportos náuticos e
de navegação à vela e com motor.

CAPÍTULO II

Sócios e regime disciplinar

SECÇÃO I

Dos sócios

ARTIGO 4.º

Sócios

1 � O GNO é composto por um número ilimitado de sócios.
2 � A direcção poderá, no entanto, suspender a admissão de

sócios, com fundamento na degradação previsível da acção da co-
lectividade ou da fruição dos direitos dos sócios estatutariamente
consignados, decorrentes do aumento incontrolado da massa
associativa.

ARTIGO 5.º

Classificação dos sócios

1 � O GNO compreende as seguintes categorias de associados:
a) Efectivos � aqueles que sejam maiores de 18 anos.
b) Auxiliares � aqueles que sejam menores de 18 anos.
c) Familiares � os cônjuges dos sócios efectivos e seus descen-

dentes até à idade de 18 anos, bem como os menores que estejam a
seu cargo e com eles convivam em comunhão de mesa e habitação.

d) De mérito � aqueles que sejam praticantes de actividades des-
portivas, recreativas ou culturais, e os dirigentes associativos, que,
pela sua acção em prol da colectividade, se revelem merecedoras
dessa distinção.

e) Beneméritos � as pessoas singulares ou colectivas que, em
virtude de dádivas valiosas à colectividade, se revelem merecedores
dessa distinção.

f) Honorários � as pessoas singulares ou colectivas que se dis-
tingam por serviços relevantes prestados à causa da educação físi-
ca, do desporto e da cultura.

2 � Os sócios de mérito, beneméritos e honorários são procla-
mados pela assembleia geral, sob proposta fundamentada de qual-
quer órgão social ou de um número mínimo de 10 sócios efectivos.

ARTIGO 6.º

Admissão de sócios efectivos, auxiliares e familiares

1 � A admissão de sócios efectivos é feita através de proposta
dirigida à direcção, devendo ser avalizada por dois sócios efectivos
no pleno gozo dos seus direitos.
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2 � A proposta será afixada durante oito dias, em local bem visí-
vel, nas instalações da sede, podendo a admissão ser impugnada por
qualquer sócio, por razões fundamentadas.

3 � Findo o prazo indicado no número anterior, a direcção de-
cidirá cabendo recurso da decisão para a assembleia geral.

4 � A admissão de sócios auxiliares processa-se nos termos
dos números anteriores, devendo os interessados apresentar con-
juntamente com a proposta, autorização escrita do encarregado de
educação.

5 � A admissão de sócios familiares é feita a pedido do sócio
efectivo de cujo agregado familiar aqueles façam parte, mediante
proposta e apresentação dos documentos comprovativos dos requi-
sitos exigidos na alínea c) do n.º 1 do artigo 5.º

ARTIGO 7.º

Mudança de categoria de sócio

1 � A passagem de categoria de sócios auxiliares e familiares a
efectivos, é automática, atingida que seja a idade de 18 anos.

2 � A mudança de categoria deve ser comunicada ao interessa-
do, o qual poderá renunciar, a todo o tempo, à sua qualidade de
sócio.

3 � A passagem de sócio familiar a efectivo obriga ao pagamento
de metade da jóia em uso.

ARTIGO 8.º

Direitos dos sócios

1 � Para além de outros consagrados nestes estatutos e nos re-
gulamentos internos, são direitos dos sócios:

a) Tomar parte nas assembleias gerais;
b) Eleger e ser eleito para cargos nos órgãos sociais;
c) Representar o GNO em provas desportivas e em manifestações

de carácter cultural e recreativo e praticar essas mesmas actividades
nas instalações da colectividade;

d) Participar activamente em todas as actividades do GNO;
e) Requerer a convocação de assembleias gerais extraordinárias,

nos termos estabelecidos nestes estatutos;
f) Examinar as contas, os documentos e livros do GNO, durante

os oito dias anteriores à assembleia geral, para apreciação, discus-
são e votação do relatório de contas;

g) Solicitar informações aos órgãos sociais, apresentar sugestões
de utilidade para o GNO e para os fins que ele visa;

h) Frequentar a sede e as instalações sociais e desportivas nas
condições estabelecidas nos regulamentos internos;

i) Reclamar e recorrer para o órgão social competente, das deci-
sões ou deliberações que considerem contrárias à lei, aos estatutos
e aos regulamentos internos.

2 � Os direitos consignados nas alíneas a), b), e) e f) do número
anterior são conferidos exclusivamente aos sócios efectivos com pelo
menos um ano de exercício, no pleno gozo dos seus direitos sociais
e que não exerçam funções remuneradas pelo GNO.

ARTIGO 9.º

Deveres dos sócios

1 � Para além de outros consagrados nestes estatutos e nos re-
gulamentos internos, são deveres dos sócios:

a) Honrar a qualidade de sócio e defender intransigentemente o
prestígio e a dignidade do GNO;

b) Cumprir os estatutos, os regulamentos e as decisões emanadas
dos órgãos sociais, reservando-se o direito de reclamar ou de recor-
rer, para os órgãos competentes;

c) Aceitar o exercício de cargos para que tenham sido eleitos ou
nomeados, salvo no caso de justificado impedimento, desem-
penhando-os com aprumo, que dignifique o GNO e dentro da orien-
tação fixada;

d) Exercer gratuitamente os cargos nos órgãos sociais e em co-
missões para que seja eleito ou nomeado, sem prejuízo do disposto
no n.º 5 do artigo 17.º;

e) Pagar a jóia, as quotas e outras contribuições obrigatórias, den-
tro dos prazos estabelecidos;

f) Prestar a colaboração que lhes for solicitada pelo GNO;
g) Manter bom comportamento moral e cívico dentro das instala-

ções da colectividade, identificando-se, através do cartão de sócio,
sempre que lhes seja solicitado;

h) Representar o GNO, quando disso forem incumbidos, actuan-
do em harmonia com a orientação definida pelos órgãos sociais;

i) Participar por escrito à direcção, sempre que haja qualquer al-
teração na situação civil, no agregado familiar, na residência ou na
sua embarcação.

SECÇÃO II

Regime disciplinar

ARTIGO 10.º

Disciplina e sanções

1 � Os sócios que infringirem o disposto neste estatuto e nos
regulamentos internos ficarão sujeitos às seguintes sanções:

a) Admoestação;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão até três meses;
d) Suspensão até um ano;
e) Exclusão.
2 � Serão excluídos de sócio:
a) Os que deixarem de satisfazer as condições exigidas para a

admissão referidas nos presentes estatutos;
b) Os que tenham praticado actos contrários aos objectivos do

GNO ou susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio;
c) Os que tenham em débito por mais de três meses quaisquer

encargos ou quotas e não liquidem ou justifiquem tal débito dentro
do prazo de 30 dias contados da recepção de carta que para o efei-
to lhe será enviada pela direcção;

d) Os que na proposta de admissão tenham prestado falsas decla-
rações com o fim de obter a qualidade de sócio.

3 � A aplicação das sanções previstas nas alíneas a) a d) do
n.º 1 deste artigo são da competência da direcção.

4 � A aplicação da sanção prevista na alínea e) do n.º 1 deste
artigo é da competência da assembleia geral mediante proposta da
direcção.

5 � Só a assembleia geral tem poderes para aplicar sanções dis-
ciplinares aos membros dos órgãos sociais e da mesa da assembleia
geral, salvo nos casos de abandono de funções previstos no n.º 2 do
artigo 18.º deste estatuto.

6 � As sanções previstas no n.º 1 deste artigo, não podem ser
aplicadas sem instauração de processo disciplinar escrito, em que ao
sócio sejam dadas todas as possibilidades de defesa.

ARTIGO 11.º

Regime disciplinar dos praticantes de modalidades
desportivas, recreativas e culturais

O regime disciplinar dos atletas e praticantes de modalidades des-
portivas, recreativas e culturais constará de regulamentos específicos,
sem prejuízo do regime disciplinar geral previsto neste estatuto.

ARTIGO 12.º

Suspensão preventiva dos direitos sociais

1 � Instaurado processo disciplinar, com a comunicação da nota
de culpa, poderá o sócio arguido ser suspenso preventivamente dos
seus direitos sociais, até deliberação do órgão competente.

2 � A suspensão referida no número anterior não pode exceder
90 dias, durante os quais o órgão competente deverá pronunciar-se
sobre o processo disciplinar. Não havendo resolução dentro deste
prazo, será o sócio reintegrado com plenos direitos, independente-
mente de resolução posterior.

3 � A suspeita de desvio de fundos ou de outros valores do GNO
praticada por sócio ou um elemento do seu agregado familiar, inde-
pendentemente do cargo que eventualmente ocupe, obriga a direc-
ção à suspensão imediata do suspeito e à organização urgente de
inquérito interno. Se as conclusões do inquérito apontarem para a
existência de crime ou dolo, será marcada uma assembleia geral
extraordinária no prazo máximo de 60 dias, para decidir da sua ex-
clusão e da apresentação do caso ao poder judicial.

ARTIGO 13.º

Requisitos das deliberações disciplinares

A deliberação sobre a aplicação de sanções a um associado fica
condicionada a:

a) Constar da ordem de trabalhos;
b) Convocatória do sócio suspenso, por carta registada, com a

antecedência mínima de 15 dias, para apresentar a sua defesa ou
nomear seu representante em caso de impedimento de força maior,
devidamente comprovado.

ARTIGO 14.º

Readmissão de sócios excluídos

1 � Os sócios excluídos por falta de pagamento de quotas, só po-
derão ser readmitidos mediante o pagamento das quotas em débito.
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2 � A readmissão prevista no número anterior não confere ao
sócio o direito de readquirir a posição que detinha à data da expul-
são, considerando-se para todos os efeitos como um novo sócio.

3 � Os sócios excluídos por outra razão, que a indicada no
n.º 1 deste artigo, só poderão ser readmitidos por deliberação da
assembleia geral.

ARTIGO 15.º

Demissão e readmissão

1 � Qualquer sócio pode renunciar a essa qualidade, a partir do
momento em que manifesta a sua vontade nesse sentido, em carta
registada dirigida ao presidente da direcção.

2 � Os sócios que tenham pedido a demissão podem ser readmi-
tidos, não sendo permitidas, contudo, mais de duas readmissões.

ARTIGO 16.º

Readmissão fraudulenta

Os indivíduos, que tenham perdido a qualidade de sócios e a ten-
tem readquirir por forma fraudulenta, não podem voltar a ser asso-
ciados da colectividade.

CAPÍTULO III

Organização e funcionamento

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 17.º

Duração do mandato e elegibilidade

1 � Os membros da mesa da assembleia geral, da direcção e do
conselho fiscal serão eleitos, por escrutínio secreto por três anos,
renováveis.

2 � Só são elegíveis os sócios efectivos, com, pelo menos, um
ano de exercício, no pleno exercício dos seus direitos estatutários, e
que não exerçam funções remuneradas pelo GNO.

3 � Nenhum sócio pode ocupar, simultaneamente, mais de um
cargo.

4 � Sem prejuízo do disposto no número seguinte o exercício dos
cargos é gratuito, mas os seus representantes serão reembolsados das
despesas que tenham de efectuar no desempenho de funções para que
hajam sido eleitos.

5 � A direcção, quando assim o entender, poderá, por maioria,
escolher de entre o elenco directivo eleito, um elemento que terá para
além de outras que a direcção entenda conferir-lhe, as funções de
responsável pelo porto de recreio, pelo pessoal e pelos serviços do
GNO, funções que poderão ser exercidas a tempo inteiro, pelo pe-
ríodo de tempo julgado necessário e remuneradas, competindo à
direcção a determinação do quantitativo da remuneração.

ARTIGO 18.º

Perda de mandato

1 � Perdem o mandato, os membros dos órgãos sociais, que pe-
çam a demissão, que abandonem o lugar, bem como aqueles a quem
tenha sido aplicada sanção disciplinar de suspensão ou exclusão.

2 � Constitui abandono de função a verificação de quatro faltas
consecutivas ou oito interpoladas num ano, não justificadas e sem
aviso prévio, às reuniões dos respectivos órgãos, bem como o não
cumprimento sistemático e injustificado das tarefas atribuídas.

3 � A avaliação do abandono de lugar de um membro é da com-
petência do órgão a que pertence, e será deliberada por maioria de
dois terços dos seus membros.

ARTIGO 19.º

Substituição de membros dos órgãos sociais

1 � Em caso de perda de mandato ou suspensão, que provoque
falta de quórum ou dificuldades ao funcionamento de qualquer ór-
gão social, o respectivo presidente proporá à assembleia geral o seu
substituto.

2 � Na impossibilidade de eleição de novos membros que garan-
tam o quórum dos respectivos órgãos, a assembleia geral tomará as
medidas necessárias para assegurar a gestão do GNO.

3 � O presidente de um órgão poderá solicitar à assembleia ge-
ral, a redistribuição dos pelouros pelos seus membros eleitos ou a
atribuição de um pelouro vago, a um membro eleito.

4 � No caso de demissão colectiva da direcção, os seus membros
permanecerão em gestão até à posse de nova direcção, a qual deve-
rá ter lugar no prazo máximo de 60 dias, cumprindo-se o disposto
neste estatuto sobre eleições. Durante o período de gestão, a direc-
ção demissionária apenas poderá praticar actos conservatórios.

ARTIGO 20.º

Actas

Todas as reuniões, bem como as deliberações nelas tomadas cons-
tarão de acta, que será assinada pelo presidente do órgão ou quem
suas vezes fizer, e ainda por todos os membros presentes.

SECÇÃO II

Dos órgãos sociais

ARTIGO 21.º

Órgãos

São órgãos do GNO:
a) A assembleia geral;
b) A direcção;
c) O conselho fiscal.

SECÇÃO III

Assembleia geral

ARTIGO 22.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta pelos sócios efectivos com
pelo menos um ano de exercício e no pleno gozo dos seus direitos
estatutários.

2 � Cada sócio com assento na assembleia geral tem direito a um
voto.

ARTIGO 23.º

Voto por representação e voto por correspondência

1 � É admitido o voto por representação. Os sócios podem
fazer-se representar nas assembleias gerais, mas nenhum sócio po-
derá votar por mais de dois outros sócios.

2 � Os poderes de representação devem constar de documento
escrito entregue à mesa da assembleia geral.

3 � É permitido o voto por correspondência. O sócio que fizer
uso desse direito dirigirá ao presidente da mesa uma carta, conten-
do identificação necessária, dentro da qual incluirá o seu voto em
subscrito fechado.

ARTIGO 24.º

Reuniões

1 � A assembleia geral reunirá ordinariamente:
a) No mês de Fevereiro de cada ano para discussão e votação do

relatório e contas da direcção do ano transacto, assim como o plano
e orçamento para o ano corrente;

b) No mês de Dezembro, de três em três anos, para eleição da
mesa da assembleia geral, da direcção e do conselho fiscal.

2 � Extraordinariamente, reunir-se-á sempre que convocada por
iniciativa do próprio presidente, a requerimento da direcção, do con-
selho fiscal, ou de 10 sócios efectivos, no pleno exercício dos seus
direitos estatutários.

ARTIGO 25.º

Competência

Para além de outras competências fixadas nestes estatutos, com-
pete à assembleia geral:

1 � Alterar e aprovar estatutos e regulamentos.
2 � Proceder às eleições a que haja lugar.
3 � Deliberar anualmente, sobre o relatório de exercício, contas

da direcção e parecer do conselho fiscal, bem como sobre o plano e
orçamento para o ano seguinte.

4 � Deliberar sobre a fusão ou dissolução do GNO.
5 � Apreciar e aprovar programas de desenvolvimento a médio

e longo prazo.
6 � Apreciar e deliberar sobre qualquer matéria que lhe seja

submetida no âmbito das disposições legais e estatutárias, por qual-
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quer órgão associativo ou pelos sócios, nomeadamente decidir recur-
sos para ela interpostos e não compreendida nas competências dos
outros órgãos.

ARTIGO 26.º

Funcionamento e deliberações

1 � Para o legal funcionamento da assembleia geral, em primei-
ra convocatória, é necessária a presença da maioria absoluta dos
sócios efectivos em efectividade de funções.

2 � Em segunda convocatória, funciona legalmente, uma hora
depois da que estiver marcada, com a mesma ordem de trabalhos,
qualquer que seja o número de sócios presentes.

3 � Para o funcionamento das reuniões da assembleia geral con-
vocadas nos termos do n.º 2 do artigo 24.º, é necessária ainda a pre-
sença de três sócios requerentes, cuja comprovação será feita numa
única chamada.

4 � Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as delibe-
rações da assembleia geral são tomadas por maioria absoluta dos
votos dos sócios presentes.

5 � Exigem maioria qualificada de três quartos dos sócios pre-
sentes as deliberações que tenham por objecto a alteração dos esta-
tutos.

6 � As deliberações sobre a fusão ou dissolução do GNO, care-
cem da aprovação de três quartos de todos os sócios efectivos.

7 � As deliberações que autorizem a direcção a assumir compro-
missos financeiros, que excedam a capacidade de solvência previsí-
vel durante o seu mandato, carecem da aprovação de três quartos dos
sócios efectivos presentes.

8 � As deliberações sobre a extinção da prática de qualquer
modalidade náutica, nomeadamente, da vela, da pesca desportiva, do
remo e da motonáutica de recreio, só podem ser tomadas em assem-
bleia geral convocada especialmente para tal fim e por maioria de
dois terços dos sócios efectivos.

ARTIGO 27.º

Composição da mesa e competência dos seus membros

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e dois secretários.

2 � Compete ao presidente da mesa da assembleia geral:
a) Convocar as reuniões e dirigir os trabalhos da assembleia ge-

ral na conformidade da lei e dos presentes estatutos;
b) Promover a elaboração e aprovação das actas e assiná-las con-

juntamente com os secretários;
c) Despachar e assinar todo o expediente que diga respeito à as-

sembleia;
d) Dar posse aos sócios eleitos para os órgãos sociais;
e) Comunicar a todos os associados as deliberações tomadas em

reuniões;
f) Assinar os termos de abertura e encerramento e rubricar as fo-

lhas dos livros de actas da assembleia geral, da direcção e do con-
selho fiscal e outros que se reconheçam necessários;

g) Assistir às reuniões da direcção e do conselho fiscal, sem di-
reito a voto;

h) Comunicar à assembleia geral quaisquer irregularidades de que
tenha conhecimento.

3 � Cabe aos secretários, auxiliar o presidente no desempenho
das suas funções e substituí-lo nos seus impedimentos, redigir as
actas e preparar, em geral, todo o expediente.

4 � No caso de ausência ou impedimento simultâneo de todos
os membros da mesa da assembleia geral, esta nomeará substitutos
ad hoc, de entre os sócios efectivos presentes.

SECÇÃO IV

Direcção

ARTIGO 28.º

Composição

A direcção é constituída por nove membros efectivos e três su-
plentes, e compreende:

a) Um presidente;
b) Um vice-presidente;
c) Um tesoureiro;
d) Um primeiro secretário;
e) Um segundo secretário;
f) Quatro vogais.

ARTIGO 29.º

Reuniões

1 � A direcção deverá reunir, pelo menos, quinzenalmente, em
sessão ordinária, ou sempre que for convocada pelo presidente, e
funcionará logo que esteja presente a maioria dos seus membros.

2 � As deliberações são tomadas por maioria dos votos dos membros
presentes, tendo o presidente, além do seu voto, direito ao voto de desem-
pate quando necessário.

ARTIGO 30.º

Competência

Para além de outras competências fixadas nestes estatutos, com-
pete à Direcção:

1 � Criar, organizar e dirigir os serviços do GNO, contratar o
pessoal técnico e administrativo necessário.

2 � Cumprir e fazer cumprir as disposições legais e estatutárias,
bem como as deliberações da assembleia geral.

3 � Gratificar monitores ou orientadores ao serviço das activida-
des desportivas, dentro de critérios de estreita economia e de justa
compensação das despesas ou prejuízos pessoais decorrentes dos
serviços prestados.

4 � Representar o GNO em juízo e fora dele.
5 � Administrar os bens e os fundos do GNO, bem como acei-

tar subsídios, doações, heranças ou legados.
6 � Submeter à apreciação da assembleia geral as propostas que

se mostrem necessárias.
7� Elaborar os estatutos e regulamentos internos, submetendo-se

à aprovação da assembleia geral.
8 � Elaborar e representar, anualmente, à assembleia geral, o

relatório de actividades e as contas da gerência, bem como o plano
e orçamento para o ano seguinte.

9 � Receber da direcção cessante e entregar à nova direcção to-
dos os valores inventariados à data do encerramento das contas re-
lativas ao exercício que tiver findado.

10 � Reunir com o conselho fiscal e prestar-lhe contas bem como
facultar-lhe os livros, os documentos e todos os esclarecimentos solicitados.

11 � Manter actualizada e exacta a contabilidade do GNO, afi-
xando até ao dia 15 de cada mês as contas do mês anterior.

12 � Disponibilizar toda a documentação e livros de escritura-
ção para exame dos associados, nos oito dias anteriores à data da
realização da assembleia geral para apreciação e votação de contas.

13 � Propor à assembleia geral os quantitativos da jóia ou quais-
quer outras contribuições regulares e obrigatórias dos sócios.

14 � Nomear e dar posse aos membros dos conselhos técnicos
das secções, aos responsáveis das secções e aos treinadores e moni-
tores desportivos.

15 � Aprovar o plano de actividades das secções.
16 � Praticar tudo o que for julgado conveniente à realização dos

fins do GNO.
ARTIGO 31.º

Vinculação do GNO

1 � Para obrigar o GNO são necessárias e bastantes as assinatu-
ras de dois membros da direcção, devendo uma destas assinaturas
ser a do presidente ou a do vice-presidente.

2 � Sempre que se trate de documentos respeitantes a numerário
e contas, é indispensável a assinatura de um tesoureiro, em conjun-
to com a de um dos directores não impedidos mais responsáveis pela
via hierárquica.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 32.º

Composição e competência

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretário e um
relator e compete-lhe fiscalizar a actividade administrativa e financeira
do GNO, dar parecer sobre o relatório e contas apresentado pela direc-
ção e submeter à assembleia geral e à direcção as propostas que julgue
necessárias.

CAPÍTULO IV
Regime financeiro

ARTIGO 33.º

Receitas do GNO

Constituem receitas do GNO:
a) O produto das jóias e quotas a pagar pelos sócios;
b) Os subsídios que o Estado ou outras pessoas colectivas de di-

reito público lhe concedam, com vista à realização dos fins estatu-
tários do GNO;
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c) As contribuições ou donativos de quaisquer outras entidades ou
de pessoas singulares para o mesmo efeito;

d) As doações que lhe venham a ser feitas e as heranças de que
seja beneficiária;

e) Os rendimentos dos seus bens;
f) As importâncias que aufira por serviços prestados;
g) Quaisquer outros rendimentos permitidos por lei.

ARTIGO 34.º

Jóia e quotas

1 � Só a assembleia geral tem poderes para fixar os valores da
jóia e das quotas associativas, autorizar a direcção a contrair emprés-
timos e a adquirir, hipotecar ou alienar bens imóveis.

2 � Os sócios familiares, de mérito, beneméritos e honorários
estão isentos do pagamento de quotas e de jóia.

ARTIGO 35.º

Regalias financeiras

Os colaboradores praticantes ou executantes que, de forma conti-
nuada, participem de qualquer uma das actividades desportivas e que
estejam credenciados, para dentro do seu âmbito representarem o
GNO gozam, nas condições que forem definidas pela assembleia
geral, das seguintes regalias:

a) Isenção total ou percentual de pagamento de taxas de serviços;
b) Acesso gratuito às realizações promovidas pela colectividade.

ARTIGO 36.º

Suspensão ou redução do pagamento de quotas
e de taxas de serviço

1 � Os sócios efectivos poderão solicitar à direcção a suspensão
do pagamento de quotas e de serviços, com fundamento nas seguintes
situações, e enquanto durarem:

a) Cumprimento do serviço militar;
b) Insuficiência para angariar meios de subsistência.
2 � Compete à direcção, definir a percentagem de redução, quan-

do o requerimento solicite redução até 50%.
3 � A isenção total ou reduções superiores a 50% só poderão ser

autorizadas pela assembleia geral.
4 � Os órgãos referidos nos n.os 2 e 3 poderão exigir os documen-

tos que julguem necessários para prova dos factos alegados.

ARTIGO 37.º

Dotações financeiras

As escolas de iniciação aos desportos náuticos merecerão de todas
as direcções uma especial atenção, devendo ser dotadas, em cada or-
çamento, das verbas necessárias para o seu normal funcionamento.

CAPÍTULO V

SECÇÕES

ARTIGO 38.º

Princípio geral

Com vista a assegurar a unidade do GNO e a salvaguarda dos
direitos de todos e cada um dos sócios, não será permitida a cria-
ção de organismos autónomos dentro da colectividade.

ARTIGO 39.º

Organização e composição

1 � Os pelouros desportivos e de recreio, que envolvam um nú-
mero significativo de sócios ou que careçam de particular cuidado
pela sua especificidade, organizar-se-ão em secções, sem prejuízo do
disposto no artigo anterior.

2 � As secções serão constituídas pelos sócios do GNO, desde
que praticantes da modalidade desportiva ou recreativa e que nela
estejam inscritos.

3 � A inscrição e a manutenção da filiação de um sócio numa
secção fica dependente da prática da modalidade e da participação
nas respectivas actividades.

ARTIGO 40.º

Gestão das secções

A gestão das secções é no geral da competência da direcção e na
especialidade da responsabilidade do vogal assessorado pelo conse-
lho técnico.

ARTIGO 41.º

Composição e competência do conselho técnico

1 � O conselho técnico é constituído pelos treinadores, monito-
res e por dois praticantes, que serão eleitos pelos sócios pertencen-
tes à secção.

2 � Ao conselho técnico compete:
a) Participar na elaboração do plano de actividades;
b) Indicar a constituição das equipas;
c) Propor a compra de equipamentos e benfeitorias;
d) Participar na organização de provas e demais realizações da

secção.

CAPÍTULO VI
Eleições

ARTIGO 42.º

Regime eleitoral

1 � O período eleitoral será aberto pelo presidente da mesa da
assembleia geral e terá a duração de 45 dias.

2 � As listas candidatas deverão ser enviadas pelo presidente da
mesa da assembleia geral no prazo de 30 dias a contar da data de
abertura do período eleitoral.

3 � As listas de candidatos aos órgãos sociais deverão indicar
para cada cargo o nome e o número do sócio candidato e devem ser
autenticadas com a assinatura de todos os membros da lista.

4 � Após a formalização, os candidatos durante o período elei-
toral terão direito a consultar os livros de contas e os arquivos do
GNO.

5 � Se não forem formalizadas candidaturas aos órgãos sociais,
a assembleia geral convocada para as eleições, poderá aceitar listas
de candidatos procedendo à sua votação.

6 � Consideram-se nulas as listas com todos os nomes risca-
dos ou que contenham quaisquer anotações ou sinais, ou em que
se tenha procedido à alteração de nomes ou ao intercâmbio de
cargos.

7 � Os eleitos tomarão posse, entrando em exercício de funções,
no prazo máximo de 15 dias após a sua eleição.

CAPÍTULO VII
Fusão e dissolução

ARTIGO 43.º

Fusão e dissolução

1 � Só pode ser declarada a fusão ou dissolução do GNO em
assembleia geral com a presença de três quartos dos sócios efecti-
vos.

2 � Na assembleia geral que aprovar a dissolução do GNO será
nomeada uma comissão liquidatária composta por três membros, com
plenos poderes para proceder à liquidação da colectividade e indi-
cará a entidade ou instituição de beneficência ou de utilidade pú-
blica para quem reverterá o património do GNO.

3 � A comissão liquidatária obriga-se a entregar o produto líqui-
do apurado, depois de liquidadas todas as dívidas e compromissos,
à instituição indicada pela assembleia geral e enviará o estandarte,
o arquivo e os troféus à Federação Portuguesa de Colectividades de
Cultura e Recreio, que deles ficará fiel depositária.

Disposições finais e transitórias

ARTIGO 44.º

Valor dos regulamentos internos

Os regulamentos internos, gerais ou específicos, desde que apro-
vados pela assembleia geral e não colidam com a lei ou com os es-
tatutos, adquirem valor estatutário.

ARTIGO 45.º

São expressamente proibidos nas instalações do GNO quaisquer
jogos de azar ou actividades que contribuam para a alienação da
consciência social ou a deformação moral dos sócios.

Conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 10001280
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CATARINA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1731/
981229; identificação de pessoa colectiva n.º 504301659; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000605.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:

Apresentação 04/000605 � dissolução e encerramento da liqui-
dação. Data da aprovação das contas: 30 de Abril de 2000.

Conforme o original

12 de Julho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001298

CORREIA & DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1631/
970904; identificação de pessoa colectiva n.º 503971570; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 4/000602.

Certifico, que em relação à sociedade em epígrafe, foi registada a
alteração parcial do contrato e em consequência modificado o ar-
tigo 4.º, denominando o capital em euros, e artigo 5.º, que passam a
ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros e está dividido em duas quotas iguais no valor nomi-
nal de 25 000 euros cada, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a intervenção de am-
bos para obrigar a sociedade.

O texto actual do contrato ficou depositado na pasta respectiva.
Conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria
Feliciano da Silva Estêvão. 10001859

CONFECÇÕES CARLOS E EMÍLIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1840/
000526; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/000526.

Certifico que, entre Carlos Marcolino Gomes Esteves e mulher,
Emília da Conceição Rodrigues Leopoldo Esteves, casados na co-
munhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelos seguintes estatutos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Confecções Carlos & Emília, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Sulbetão, caixa
postal 99-Z, Vivenda Cuecas, freguesia de Pechão, 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 comercialização de roupa de
criança e adulto, langerie e confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros (correspondentes 1 002 410$),
encontra-se integralmente realizado em dinheiro e corresponde à
soma de duas quotas iguais, uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Disposição transitória

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

Conforme o original.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001590

B. S. P. COMERCIAL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1305/
910725; identificação de pessoa colectiva n.º 502598670; data do
depósito: 000602.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001468

CASTRO & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1402/
610417; identificação de pessoa colectiva n.º 500329915; data do
depósito: 000519.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001492

ENERGIALGAR � SISTEMAS ENERGÉTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1626/
970806; identificação de pessoa colectiva n.º 503955256; data do
depósito: 000531.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001506

LANDHAUS � COMPRA E VENDA DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1666/
980320; identificação de pessoa colectiva n.º 504118803; data do
depósito: 000531.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001514
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VIVEIROS, QUINTA CANELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1674/
980430; identificação de pessoa colectiva n.º 504164392; data do
depósito: 000531.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001522

JÔ � CENTRO DE APOIO EDUCATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1523/
950922; identificação de pessoa colectiva n.º 503499706; data do
depósito: 000531.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001530

ABASTECEDORA DE OLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 103/
200320; identificação de pessoa colectiva n.º 500006105; data do
depósito: 000601.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001549

BRITO & LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1597/
970218; identificação de pessoa colectiva n.º 503830453; data do
depósito: 000602.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001557

SUIMARTE � ARTE, DESIGN E CONSTRUÇÃO DE PISCINAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1578/
961023; identificação de pessoa colectiva n.º 503748854; data do
depósito: 000602.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001565

ARS VIVENDI CONSTRUÇÃO CIVIL E COMPRA
E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1726/
981203; identificação de pessoa colectiva n.º 504409760; data do
depósito: 000602.

Certifico que a sociedade em epígrafe, procedeu ao depósito dos
documentos relativos às contas do ano de exercício de 1999.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001573

JANTHONY � EXPLORAÇÃO HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Olhão. Matrícula n.º 1702/
980910; identificação de pessoa colectiva n.º 504281259; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/000529.

Certifico que foi extraído daquela inscrição o texto seguinte:
Apresentação 12/000529 � Dissolução e encerramento da liqui-
dação. Data da aprovação das contas: 31 de Janeiro 2000.

9 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Ângela Maria Fe-
liciano da Silva Estêvão. 10001581

SÃO BRÁS DE ALPORTEL

TELEFUTURO � COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
PARA TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São Brás de Alportel. Ma-
trícula n.º 338; inscrição n.º 1; ; número e data da apresentação: 4/
12052000.

Certifico que, entre Pedro Renato de Brito Gonçalves e João Fi-
lipe Ferreira Urbano, foi constituída a sociedade supra referida que
se rege pelo seguinte pacto:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta afirma TELEFUTURO � Comércio de
Equipamentos para Telecomunicações, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Jornal Sambrazense,
lote 4, fracção B, na vila, freguesia e concelho de São Brás de Al-
portel.

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 comercialização e representa-
ção de equipamentos e tecnologias de telecomunicações e informa-
ção; prestação de serviços inerentes à comercialização.

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 iguais, uma de cada sócio.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até dez vezes o capital social.

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

ARTIGO 4.º

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Disposição transitória

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

Conferida, está conforme os originais.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Cristina Vas
Marçal. 10427732

GUARDA
MANTEIGAS

SPORTESTRELA � DESPORTOS DE NATUREZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 67/
20000605; identificação de pessoa colectiva n.º P504831097; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000605.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma SPORTESTRELA � Despor-
tos de Natureza, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Bairro de São Domingos,
freguesia de São Pedro, concelho de Manteigas.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a organização de eventos, activida-
des e serviços de desporto de natureza; promoção de iniciativas no
âmbito do desporto de natureza; instalações de animação; instalações
de interpretação; organização de actividades, serviços e acções de
formação com intuito de promoção e preservação do meio ambien-
te; comercialização e representação de artigos destinados à prática
desportiva.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais
do valor nominal de 501 205$, cada, pertencente uma a cada um dos
sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

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

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinatu-
ras dos 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 de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

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 ce-
dida sem consentimento da sociedade.

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � O Conservador, (Assinatura ilegível.)
01349619

PASV � POSTO DE ABASTECIMENTO
DA SENHORA DOS VERDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 34/
930607; identificação de pessoa colectiva n.º 502994657; data do
depósito: 20000609.

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

13 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Delfina da Con-
ceição Serra David Quaresma. 01349546

MINI-TÊXTIL DA FONTE SANTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 35/
930915; identificação de pessoa colectiva n.º 503053503; data do
depósito: 20000609.

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

13 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Delfina da Con-
ceição Serra David Quaresma. 01349511

ESTEVES, SANTOS & BOTELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Manteigas. Matrícula n.º 18/
881102; identificação de pessoa colectiva n.º 500163049; data do
depósito: 20000613.

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

13 de Junho de 2000 � A Segunda-Ajudante, Delfina da Con-
ceição Serra David Quaresma. 01349520

LEIRIA
BATALHA

RUFICARGO � TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 790/
000601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000601.

Licenciada Ana Maria Gomes Sousa, conservadora do Registo
Comercial da Batalha, certifica que João Pedro Nunes Miguel e
Bruno Filipe Nunes Miguel, solteiros, maiores, constituíram uma
sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma RUFICARGO � Transportes, L.da, e
tem a sua sede na Casa Jorge Filipe, Amieira, freguesia e concelho
da Batalha.
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§ único. Por deliberação da assembleia geral a sociedade pode criar
agências, filiais ou qualquer outra forma de representação social no
país ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade é a actividade de transporte rodoviário de
mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, totalmente realizado em espé-
cie e corresponde à soma de duas quotas uma do valor de 25 000 eu-
ros, do sócio João Pedro Nunes Miguel, realizada na totalidade pela
entrada que faz com os veículos de matrículas P-10053, no valor de
5000 euros, 00-76-FC, no valor de 12 000 euros, e 14-37-FH, no
valor de 8000 euros e outra no valor de 25 000 euros, do sócio Bruno
Filipe Nunes Miguel, realizada na totalidade pela entrada que faz
com os veículos L-32656, no valor de 2000 euros, L-91238, no valor
de 7000 euros, JX-66-43, no valor de 11 000 euros e FA-159, no
valor de 5000 euros.

ARTIGO 4.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, nos termos e condições que forem deliberadas em assembleia
geral , até ao montante do valor igual ao capital social.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas entre os sócios, no todo ou em parte, é livre-
mente permitida; a cessão a estranhos depende do consentimento da
sociedade, ficando os sócios não cedentes com o direito de preferên-
cia com eficácia real.

ARTIGO 6.º

1 � A representação da sociedade, em juízo e fora dele, perten-
ce aos gerentes sócios e não sócios, designados em assembleia ge-
ral que exercerão o cargo sem caução e com ou sem remuneração,
conforme ali foi deliberado.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio Bruno Filipe
Nunes Miguel e o não sócio Rui Filipe Cordeiro da Fonseca Miguel.

3 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura dos dois
gerente, sendo sempre obrigatória a assinatura do gerente Bruno
Filipe Nunes Miguel, com excepção dos actos de mero expediente,
onde é suficiente uma assinatura.

ARTIGO 7.º

A sociedade pode deliberar amortizar qualquer quota dos seguin-
tes casos:

a) Acordo com o respectivo titular;
b) Penhora ou anúncio de venda em processo judicial;
c) Inobservância da obrigação de oferecer a quota para efeitos de

exercício de direito de preferência.
§ único. O preço em caso de amortização, será o valor nominal

se do último balanço aprovado não resultar o valor inferior.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento, interdição ou inabilitação de qualquer
sócio, a sociedade não se dissolve e continuará com os herdeiros ou
representante do sócio falecido ou interdito ou incapaz se estes as-
sim o desejarem, devendo, neste caso, declarar se tal intenção, no
prazo de 90 dias, a contar da data do óbito ou sentença que decrete
a interdição, indicando-se em simultâneo, um entre eles que os re-
presente nas suas relações com a sociedade.

§ único. No caso de os herdeiros ou representantes do interdito,
ou incapaz, não quererem continuar na sociedade, deverá proceder-se
à amortização da respectiva quota, nos termos do artigo 235.º do
Código das Sociedades Comerciais.

Relatório de avaliação de entrada em espécie

1 � O presente relatório é elaborado nos termos e para os efei-
tos do disposto no artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais
e destina-se à entrada dos veículos que abaixo identificamos, na
sociedade por quotas a constituir com a denominação social de
RUFICARGO � Transportes, L.da, que terá a sede no concelho de
Batalha.

2 � Identificação dos bens e valor de avaliação

 
 N.º  Quant. Designação

Valor

ordem
de avaliação

(Euro)

1 1 Semi-reboque, marca Metalofabril, matrícula P-10053 5 000
2 1 Tractor, marca Scania, matrícula 00-76-PC 12 000

  N.º  Quant. Designação
Valor

ordem
de avaliação

(Euro)

3 1 Tractor, marca Renault, matrícula 14-37-FH 8 000
4 1 Semi-reboque marca A. R. B., matrícula L-32656 2 000
5 1 Semi-reboque marca Fruehauf, matrícula L-91238 7 000
6 1 Tractor, marca Scania, matrícula JX-66-43 11 000
7 1 Semi-reboque marca Metalofabril, matrícula FA-159 5 000

Total .............................................. 50 000

3 � Os sócios e as quotas da sociedade são os seguintes:
a) João Pedro Nunes Miguel subscreve uma quota de 25 000 eu-

ros, que será integralmente realizada com a entrada dos bens acima
referidos com os números 1, 2 e 3;

b) Bruno Filipe Nunes Miguel subscreve uma quota de 25 000 eu-
ros, que será integralmente realizada com a entrada dos bens acima
referidos com os números 4, 5, 6 e 7.

4 � Os bens são avaliados tendo em consideração as suas caracterís-
ticas e estado de conservação, segundo um critério de valor de mercado.

18 de Março de 2000. � Leal e Carreira, S. R. O. C. n.º 65, re-
presentada por José Maria de Jesus Carreira, revisor oficial de
contas n.º 614.

Conferida está conforme.

9 de Junho de 2000 � A Conservadora, Ana Maria Gomes
Sousa. 08877327

HABIROSA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 791/
000601; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 23/000601.

Certifico que, entre José Rosa de Oliveira e mulher Albina da Silva
Eusébio, casados na comunhão geral, constituíram uma sociedade que se
rege pelo seguinte contrato:

1.º

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

2.º

1 � A sua sede está instalada na Rua do Poço Barrento, no lugar
de Casal do Meio, freguesia de São Mamede, concelho da Batalha.

2 � A gerência pode deslocar a sede dentro do mesmo concelho
ou para concelho limítrofe e abrir ou criar sucursais, filiais ou ou-
tras formas de representação em qualquer localidade do país ou do
estrangeiro.

3.º

Tem por objecto a construção civil e obras públicas, compra,
venda de imóveis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 5000 eu-
ros, equivalente a 1 002 400$, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de valor nominal de 2500 euros cada, uma de cada um dos
sócios José Rosa de Oliveira e Albina da Silva Eusébio.

5.º

A cessão de quotas entre os sócios é livre. A cessão a estranhos
carece do consentimento da sociedade, gozando esta, em primeiro
lugar, e depois os sócios não cedentes, do direito de preferência na
sua aquisição.

6.º

1 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
2 � A sociedade vincula-se pela assinatura de um dos gerentes.

7.º

1 � A sociedade poderá amortizar ou adquirir quotas de quais-
quer sócios, desde que totalmente liberadas, independentemente do
seu consentimento, nos casos que seguem:

a) Dissolução, falência ou insolvência do sócio;
b) Arresto, arrolamento, penhora ou outra forma de apreensão

judicial;
c) Venda ou adjudicação judicial;
d) Se um sócio for vencido em processo judicial entre ele e a

sociedade, seja qualquer a parte que mova a acção.
2 � O valor da quota a amortizar, será o que resultar de um ba-

lanço a efectuar para o efeito.
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8.º

Para fazer face às despesas com esta escritura e respectivo registo
e publicações, à aquisição de mobiliário, máquinas e equipamento
necessário à instalação dos serviços da sociedade, a gerência fica desde
já autorizada a proceder aos levantamentos necessários da conta aberta
em nome da sociedade.

Conferida, está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes Sousa.
08877351

VIEIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 100/
890602; identificação de pessoa colectiva n.º 501608745.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876797

FARMÁCIA FERRAZ � J. F. L. UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 714/
990409; identificação de pessoa colectiva n.º 504333844.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08877394

JOÃO PEDRO REI, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 747/
991209.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876827

LENAGADO � PECUÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 166/
900216; identificação de pessoa colectiva n.º 501286730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876649

FOGÃOSOL � SOCIEDADE EQUIPAMENTO
DE AQUECIMENTO E APROVEITAMENTO DE ENERGIA SOLAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 54/
881207; identificação de pessoa colectiva n.º 501330160.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876584

ISIDRO DA SILVA REIS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 209/
900821; identificação de pessoa colectiva n.º 500921326.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876878

GILSOL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial da Batalha. Matrícula n.º 630/
971204; identificação de pessoa colectiva n.º 504020528.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas de 1999, da sociedade em epígrafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Ana Maria Gomes de
Sousa. 08876592

FIGUEIRÓ DOS VINHOS

TRIGO E JOIO � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Figueiró dos Vinhos. Ma-
trícula n.º 466/20000525; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/20000525.

Certifico que Maria Luíza Lopes Correia Gomes Porte e José
Pedro Abreu Nunes Simões de Sousa, constituíram uma sociedade
comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas a seguir repro-
duzidas.

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Trigo e Joio � Comércio de
Artigos de Decoração, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de Teófilo Braga, 12,
na vila, freguesia e concelho de Figueiró dos Vinhos.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio de artigos de deco-
ração para o lar.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, (equivalente a 1 002 410$) e corresponde à soma de duas
quotas iguais, dos valores nominais de 2500 euros cada, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, Maria Luíza Lopes Correia Gomes
Porto e José Pedro Abreu Nunes Simões de Sousa.

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

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

ARTIGO 4.º

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

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

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



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(57)

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, 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
capital social depositado, a fim de custear as despesas de constitui-
ção e registo da sociedade, aquisição de equipamento e instalação
da sede social e a adquirir para esta quaisquer bons móveis, desig-
nadamente equipamentos e veículos automóveis, incluindo por con-
tratos leasing, bem como comprar e tomar de arrendamento imóveis
necessários à prossecução dos fins sociais, mesmo antes do seu re-
gisto definitivo, assumindo a sociedade todos os actos praticados pela
gerência, nesse período, logo que definitivamente matriculada.

Disseram finalmente os outorgantes que as estipulações constan-
tes deste contrato, resultantes de normas contidas em preceitos le-
gais vigentes, são essenciais ao melhor esclarecimento da sua von-
tade negocial.

Está conforme o original.

8 de Junho de 2000. � O Conservador, António Agostinho F. de
Sá. 08329605

MARINHA GRANDE

FORMATHIUM � FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 1743; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
150199.

Certifico que, entre Pedro Miguel Carreira Estima, casado com
Helena Maria Ferreira e Silva Estima, na comunhão de adquiridos,
residentes na Avenida de José Gregório, 82, Marinha Grande, e José
Luís Batista Pereira, solteiro, maior, residente na Rua dos
Outeirinhos, 42, Marinha Grande, foi constituída a sociedade em
epígrafe que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma de FORMATHIUM � Formação
Profissional, L.da

2.º

A sede social situa-se na Avenida de José Gregório, 82, fregue-
sia e concelho da Marinha Grande.

3.º

O objecto social consiste na formação profissional.

4.º

O capital social, realizado em dinheiro, é de 400 000$, dividido em
duas quotas de 200 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade pertence aos dois sócios, desde já nomea-
dos gerentes, sendo necessário duas assinaturas para obrigar a so-
ciedade.

6.º

São livres entre os sócios as cessões e divisões de quotas. No
caso de cessão a estranhos os sócios gozam do direito de prefe-
rência.

7.º

Em caso de morte, interdição ou inabilitação de qualquer dos
sócios, a sociedade continuará  com os herdeiros do sócio falecido
ou o representante do interdito ou inabilitado, devendo aqueles es-
colher entre si um que a todos represente na sociedade enquanto a
quota estiver indivisa.

8.º

A sociedade assume as obrigações decorrentes dos negócios jurí-
dicos celebrados com vista à constituição e início de actividade, de-
signadamente os custos inerentes aos actos de autorização, consti-
tuição e registo, assim como os relativos à aquisição de bens, trespasse
e contratos de arrendamento, ficando desde já os gerentes autoriza-
dos a levantar o dinheiro referente ao capital social da sociedade de-
positado em nome da firma na Caixa Geral de Depósitos de Marinha
Grande.

Conferido, está conforme.

26 de Fevereiro de 1999. � A Primeira-Adjudante, Clarisse Fer-
reira dos Santos Batista. 07792247

MOPECAR � EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 783; identificação de pessoa colectiva n.º 501491880.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Adjudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12598330

COUTINHO, VAREDA E PEDROSO � OFICINA
DE ACABAMENTOS DE MOLDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Marinha Grande. Matrícula
n.º 614; identificação de pessoa colectiva n.º 501727450.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva dos documen-
tos de prestação de contas relativas ao exercício de 1999.

Conferido, está conforme.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Adjudante, Clarisse Ferreira
dos Santos Batista. 12598046

ÓBIDOS

MEDIPERSA � CLÍNICA MÉDICO DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Óbidos. Matrícula n.º 350;
identificação de pessoa colectiva n.º 503761680; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 2/20000531.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado o
pacto social quanto ao seu artigo 1.º, o qual passou a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma MEDIPERSA � Clínica Médico
Dentária, L.da, e tem a sua sede à Rua do Casal da Canastra, lote 27,
freguesia de São Pedro, concelho de Óbidos.

O texto actualizado do contrato de sociedade encontra-se deposi-
tado na pasta respectiva.

Conferida está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Ajudante, Ana Paula Lourenço Afon-
so de Moura Mendes. 06797776
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LISBOA
LISBOA � 1.A SECÇÃO

DOMUSROSAE � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Sede: Lisboa, Quinta das Rosas,
Calçada da Palma de Baixo, 2

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8041/981223; inscrição n.º 1; número e data da apresentação
n.º 67/981223.

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

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de DOMUSROSAE � So-
ciedade Imobiliária, S. A. e rege-se pelo presente contrato de socie-
dade de demais legislação aplicável.

ARTIGO 2.º

1 � A sede da sociedade é em Lisboa, na Quinta das Rosas,
Calçada da Palma de Baixo, 2, na freguesia de São Domingos de
Benfica.

2 � Pode a sociedade, por mera deliberação do conselho de ad-
ministração deslocar a sua sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como criar ou extinguir sucursais, filiais ou
outra forma de representação social no país ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

1 � A sociedade tem por objecto administração e gestão de pro-
priedade, a compra e venda de imóveis e a revenda dos adquiridos
para esse fim.

Constitui ainda objecto da sociedade a locação de imóveis e o
exercício de actividades conexas ou afins do seu objecto principal.

2 � Pode igualmente a sociedade, mediante deliberação do con-
selho de administração, tomar participações em qualquer sociedade,
a constituir ou já constituídas, ainda que com objecto diferente do
seu, em agrupamentos complementares de empresas. Agrupamentos
europeus de interesse económico ou outras formas de agrupamento
não societário da empresa.

CAPÍTULO II

Capital social, acções, obrigações
e prestações acessórias

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 5 000 000$, encontra-se integralmente
subscrito e realizado em 30%, e divide-se em 5000 acções do valor
nominal de mil escudos cada.

2 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciprocamen-
te convertíveis e poderão ser representadas por títulos de uma, cin-
co, dez, cinquenta, cem, mil e múltiplos de mil acções.

3 � Poderá igualmente haver na sociedade acções escriturais por
conversão ou emissão nos termos da lei aplicável.

4 � Os títulos representativos das acções deverão ser assinados
por dois administradores, podendo as assinaturas ser apostas por
chancela.

5 � A sociedade poderá, por uma ou mais vezes, exigir a todos
ou alguns dos seus accionistas a concretização de prestações aces-
sórias até vinte vezes o montante do capital social.

ARTIGO 5.º

Pode a sociedade, nos termos da lei, emitir obrigações nos termos
e condições que forem deliberados em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

Em quaisquer aumentos de capital terão preferência os accionis-
tas que o fizerem à data da deliberação respectiva, salvo se a assem-
bleia geral deliberar diferentemente para qualquer aumento de capi-
tal em concreto.

ARTIGO 7.º

A sociedade só pode adquirir acções próprias nos termos e den-
tro dos limites previstos na lei.

CAPIÍTULO III

Administração e fiscalização
ARTIGO 8.º

1 � A gestão da sociedade cabe a um conselho de administração,
composto por um número ímpar de membros de entre três e sete,
accionistas ou não, eleitos quadrienalmente pela assembleia geral.

2 � O conselho de administração pode igualmente designar qual-
quer dos seus membros como administrador delegado, cujos pode-
res deverão ficar consignados na acta do conselho de administração
que o eleger.

3 � Enquanto o capital for inferior ao limite legal estabelecido
para o efeito, se a assembleia geral assim o deliberar, a administra-
ção poderá competir a um administrador único, o qual poderá, nos
termos da lei, nas suas faltas ou impedimentos, ser substituído por
um suplente a eleger igualmente pela assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Além das atribuições gerais designadas por lei e neste contrato
compete ao conselho de administração:

a) Gerir os negócios da sociedade e praticar os actos necessários
à prossecução do seu objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passi-
vamente, podendo confessar, desistir, transigir ou comprometer-se em
árbitros;

c) Constituir mandatários para a prática de actos ou categorias de
actos determinados.

ARTIGO 10.º

A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos precisos ter-

mos do respectivo instrumento de mandato;
c) Pela assinatura do administrador delegado;
d) Pela assinatura do administrador único ou do suplente, sem-

pre que nos termos da lei, o administrador suplente deva substituir
o efectivo;

e) Para actos de mero expediente e para pagamentos até um milhão
de escudos é suficiente a assinatura de um único administrador.

ARTIGO 11.º

A responsabilidade dos administradores, do administrador único
e do suplente será ou não caucionada, nos termos que forem deli-
berados pela assembleia geral.

ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da sociedade incumbe a um conselho fiscal
composto de três membros efectivos e um suplente, eleitos quadrie-
nalmente pela assembleia geral.

2 � Enquanto o capital social for inferior ao limite legal estabe-
lecido para o efeito, a fiscalização poderá competir a um fiscal úni-
co e um suplente a eleger quadrianualmente pela assembleia geral.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral
ARTIGO 13.º

A assembleia geral é dirigida por uma mesa constituída por um
presidente e um secretário eleitos quadrienalmente pela própria as-
sembleia.

ARTIGO 14.º

1 � As sessões da assembleia geral serão convocadas nos termos
e com a antecedência previstos na lei, sem prejuízo do disposto no
artigo 54.º do Código das Sociedades Comerciais.

2 � A assembleia geral reunirá anualmente para os efeitos do
disposto no artigo 376.º do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 15.º

1 � Têm direito a tomar parte na assembleia geral todos os ac-
cionistas com direito a voto.

2 � Os accionistas pessoas colectivas devem comunicar por car-
ta ao presidente da mesa, o nome de quem os representa.

3 � A cada acção corresponde um voto na assembleia geral.
4 � Para efeitos de comparticipação em assembleia geral, não

serão tomadas em consideração as transferências de acções efectua-
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das nos oito dias que antecedem a realização da assembleia geral em
primeira convocação.

ARTIGO 16.º

1 � Para qualquer assembleia geral poder funcionar em primeira
convocatória, deverão estar presentes ou devidamente representados
os accionistas que representem pelo menos metade do capital social.

2 � Salvo norma legal imperativa ou cláusula deste contrato, as
deliberações da assembleia geral são tomadas por maioria dos votos
presentes

3 � Deverão ser tomadas por maioria de votos correspondentes
a 75% do capital social emitido, as deliberações sociais relativas a:

a) Exigência de prestações acessórias, nos termos do estabeleci-
do no artigo 4.º, n.º 5;

b) Alienação de quaisquer elementos do activo imobilizado da
sociedade, desde que o respectivo valor unitário exceda 20 000 000$,
a preços de 1998.

CAPÍTULO V

Lucros, reservas e dividendos
ARTIGO 17.º

1 � Os resultados líquidos constantes do balanço anual terão a
aplicação que a assembleia geral determinar, deduzidos dos valores
que por lei devam destinar-se à formação ou reintegração da reser-
va legal.

2 � A assembleia geral deliberará anualmente por maioria quali-
ficada de 75% dos votos nela representados, sobre a percentagem do
lucro do exercício a ser distribuído como dividendo sem dependên-
cia do preceito dispositivo do artigo 294.º, n.º 1, do Código das
Sociedades Comerciais.

3 � Verificadas as condições exigidas por lei, poderá a adminis-
tração, sempre que a situação líquida da sociedade o justifique e
depois de obtido o consentimento do órgão de fiscalização da so-
ciedade decidir a distribuição de lucros aos accionistas no decurso
de um exercício.

4 � A decisão da administração mencionada no número anterior
deverá ser precedida de um balanço intercalar, certificado por revi-
sor oficial de contas, nos termos e para os efeitos do estabelecido
no artigo 297.º do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação
ARTIGO 18.º

A dissolução da sociedade ocorrerá por deliberação dos accionis-
tas nos termos legais ou por ocorrência de qualquer evento que seja
considerado causa de dissolução.

ARTIGO 19.º

1 � A liquidação da sociedade será feita extrajudicialmente, nos
termos da lei e das deliberações tomadas em assembleia geral.

2 � Serão liquidatários os administradores em exercício à data da
deliberação de dissolução, salvo se a assembleia geral dispuser di-
ferentemente na deliberação de dissolução.

CAPÍTULO VII

Disposições gerais
ARTIGO 20.º

É lícito à assembleia geral deliberar sobre a derrogação de quais-
quer preceitos meramente dispositivos do Código das Sociedades
Comerciais.

Designação dos órgãos sociais para o primeiro mandato
Conselho de Administração:
Alice Maria Quintela Perestrelo de Vasconcelos Stilweel, Rua de

São Bernardo, 32, 1.º, Lisboa.
Ana Maria Quintela Perestrelo de Vasconcelos de Lancastre, Rua

de Soares de Passos, 12, 4.º, Lisboa.
António Maria Quintelo Perestrelo de Vasconcelos, Rua do Con-

de de Ferreira, 4, Oeiras.
Fiscal único: Rui Gonçalves de Ascenção, ROC; Campo Grande,

28, 10.º, D, Lisboa.

Suplente: Luís Esteves Afonso, ROC; Campo Grande, 28, 10.º D,
Lisboa.

Está conforme o original.

20 de Abril de 2000. � O Segundo-Ajudante, Fernanda Maria
Tavares. 07826389

BATISTA & GOMES GUERREIRO � CONSTRUÇÕES, L.DA

Rua de Pascoal de melo, 3, sala 1-3, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 68518/880516; identificação de pessoa colectiva
n.º 501495134; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 7 e inscrição
n.º 14; números e datas de apresentações 44/990917e 45/981223.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n. º 2 à apresentação n.º 44/990917 � cessação das

funções do gerente Emídio de Carvalho Nunes Batista, por renún-
cia  em 990726.

2.º Alteração parcial do contrato social, com reforço de capital,
artigos alterados: 3.º; corpo do artigo 4.º e seu n.º 4; aditados os ar-
tigos 9.º a 13.º

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
84 000 000$, e corresponde à soma de quatro quotas iguais, no valor
nominal de 21 000 000$ cada uma, uma pertencente a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência e representação da sociedade é exercida pelos sócios
Manuel Duarte Maria, Joaquim Alves Ferreira, Fernando de Jesus
Valente e José Gonçalo Chaves, que desde já ficam nomeados ge-
rentes, com dispensa de caução e com ou sem remuneração confor-
me deliberação da assembleia geral.

1 � (Mantém-se.)
2 � (Mantém-se.)
3 � (Mantém-se.)
4 � Os gerentes não podem obrigar a sociedade em fianças, abo-

nações, letras de favor e outros actos semelhantes e estranhos aos
negócios sociais.

ARTIGO 9.º

Nas assembleias gerais os sócios podem fazer-se representar por
qualquer pessoa, mesmo que estranha à sociedade.

ARTIGO 10.º

A sociedade pode amortizar qualquer quota, pelo valor que lhe
corresponder no último balanço social, nos seguintes casos:

a) Por acordo com o sócio titular;
b) Por falência ou insolvência do sócio titular;
c) Por venda judicial da quota, qualquer que seja a forma usada.
§ único. As amortizações consideram-se consumadas e produzem

todos os efeitos pelo pagamento ou consignação em depósito do
correspondente valor.

ARTIGO 11.º

É veado aos sócios constituir a quota em garantia ou caução de
alguma obrigação.

ARTIGO 12.º

Em quaisquer futuros aumentos de capital é reservado aos sócios
o direito de manterem as proporções de capital que tiverem à data
em que for deliberado o aumento.

ARTIGO 13.º

Fica desde já admitida, por deliberação dos sócios, a derrogação
dos preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 10606203
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ATLÂNTICO � PAVILHÃO MULTIUSOS DE LISBOA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4892; identificação de pessoa colectiva n.º 503297135;
data: 000602.

Certifico que ficaram depositados na pasta respectiva os documen-
tos que serviram de base ao registo de prestação de contas do ano
de 1999.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, Fernanda Tavares.
13682423

EUROLISBOR � PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Armazém 94, Doca Pesca, Pedrouços, Lisboa

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8201/990202; identificação de pessoa colectiva n.º 504582496;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 21/991015.

Certifico que foi registado o seguinte:
Inscrição n.º2, Apresentação n.º 21/991015 � Dissolução e no-

meação de liquidatários; prazo para a liquidação: máximo de um ano,
a contar de 990928: Liquidatários: Carlos Manuel Domingues Rato,
Avenida do Brasil, 56, 2.º, Lisboa e Jorge Mendes Calixto Canas
da Mota, Rua de Sebastião José de Carvalho e Melo, lote 9, direito,
Cascais.

Está conforme.

6 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 11321458

ELEFANTÍSSIMO � COMÉRCIO DE ARTIGOS
DE PAPELARIA, L.DA

Rua do Visconde de Seabra, 22, 7.º esquerdo, Lisboa.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7181/980115; identificação de pessoa colectiva n.º 504042211;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; averbamento n.º 2 à inscrição
n.º 1 e inscrição n.º 3; números e datas das apresentações: 22, 24 e
25/990517.

Certifico que foi registado o seguinte:
Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º: 22/990517 �

cessação de funções da gerente Maria João Martins Marques Ribeiro
Toscano Magalhães, por renúncia em 18 de Julho de 1998.

Averbamento n. 2 à inscrição n.º 1, apresentaçãon.º 24/990517 �
cessação de funções do gerente Ricardo Gaspar de Castro Kendall,
por renúncia em 8 de Abril de 1999.
Alteração parcial do contrato, artigos alterados; n.º do artigo 2.º, ar-
tigo 4.º, n.os 1 e 2 do artigo 9.º e eliminação do artigo 12.º

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é em Lisboa, na Rua do Visconde de Seabra,
22, 7.º, esquerdo, freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social, é de 400 000$, e corresponde à
soma das duas seguintes quotas: uma de 220 000$, do sócio Fran-
cisco Manuel Toscano Magalhães e Silva e uma de 180 000$, da
sócia Maria João Martins Marques Ribeiro Toscano Magalhães.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência fica a cargo de um ou mais gerentes, com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12054038

ENGFORTE � ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8520/990916; identificação de pessoa colectiva n.º 504619756;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 21/990916.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ENGFORTE � Engenharia e
Construção, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Marquês de Subserra, 11,
5.º esquerdo, freguesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa.

3 � Por deliberação da gerência pode a sede ser transferida para
qualquer outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, bem como ser criadas em qualquer parte do território na-
cional ou estrangeiro, delegações, agências, sucursais, filiais, depen-
dências, escritórios ou outras formas locais de representação.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de construção de empre-
endimentos próprios para comercialização, organização e construção de
obras públicas, civis, mecânicas ou eléctricas, empreitadas ou empre-
endimentos por contra própria ou de outrem; organização, estudo e ela-
boração de projectos de qualquer natureza; compra e venda de bens
imóveis, incluindo compra para revenda, designadamente compra de
terrenos e revenda dos adquiridos para esse fim; gestão e administra-
ção de condomínios e empreendimentos imobiliários; operações de cons-
trução civil; aplicação de capitais em imóveis e promoção de estudos
de urbanizações isentas de sisa e seus derivados; prestação de serviços
nestas áreas e afins; engenharia; importação e exportação.

ARTIGO 3.º

Mediante deliberação da gerência, pode a sociedade participar
noutras sociedades com objecto diferente, reguladas por lei especiais,
adquirir e ceder, gratuita ou onerosamente, participações sociais nou-
tras sociedades, entidades equiparadas ou quaisquer outras pessoas
colectivas, independentemente do seu objecto, natureza e tipo de
responsabilidade, bem como participar em agrupamentos complemen-
tares de empresa e outras formas institucionais de agrupamentos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 100 000 euros, estando 50 000 euros, inte-
gralmente realizados em dinheiro e os restantes 50 000 euros serão
integralmente realizados em dinheiro no prazo máximo de dois anos,
representado por uma quota de igual valor nominal pertencente ao
sócio único.

ARTIGO 5.º

Poderão ser feitas prestações suplementares de capital nos termos
e condições decididas pelo sócio até ao limite de dez vezes o capi-
tal social.

ARTIGO 6.º

1 � A administração da sociedade é exercida pela gerência, com-
posta por um ou mais membros, que podem ser remunerados ou não,
conforme venha a ser decidido pelo sócio único.

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

3 � O mandato dos membros da gerência dura por um ano civil,
renovável automaticamente.

ARTIGO 7.º

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

Disposição Transitória

1 � Fica desde já nomeado gerente por um ano cível, renovável
automaticamente o sócio único, podendo qualquer outro gerente ser
nomeado por decisão do mesmo.

2 � O gerente fica, desde já, autorizado a levantar o capital so-
cial para a prossecução do objecto social e para fazer face às des-
pesas de constituição.

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

Está conforme.

24 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Irene Dias
Emídio Palma. 12304697
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LISBOA � 2.A SECÇÃO

KYRA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 10031/000323; identificação de pessoa colectiva
n.º 504563637; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000323.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de KYRA � Comércio
de Vestuário, L.da, e tem a sua sede na Rua da Palma, 272 A, a
272 C, freguesia de Santa Justa, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência, a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e pode-
rão ser criadas ou encerradas sucursais, filiais, delegações ou outras for-
mas de representação social, em território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a produção, comercialização,
representação e distribuição de artigos de vestuário, acessórios, ma-
las, sapatos e cintos, bijuteria, artigos para a casa e decoração, im-
portação e exportação.

2 � A sociedade pode participar no capital de sociedades com
objecto diferente do referido no número anterior ou reguladas por
leis especiais, bem como em agrupamentos complementares de em-
presas ou agrupamentos europeus de interesse económico.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, em numerário, é de
1 002 410$, correspondente à soma das seguintes quotas:

a) Uma, de 962 314$, de Joaquim Montemor Candeias;
b) Outra, de 40 096$, de Manuel Francisco Moreira Soares.

ARTIGO 4.º

1 � Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares até
cem vezes o montante do capital social e na proporção das respec-
tivas quotas.

2 � A exigibilidade das prestações suplementares depende de
deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º

1 � Podem ainda ser pedidos aos sócios suprimentos a remune-
rar nos termos do respectivo contrato, o que dependerá de prévia
deliberação dos sócios.

2 � Os suprimentos podem não ser proporcionais às quotas e
recair apenas sobre um ou algum dos sócios.

ARTIGO 6.º

No caso de morte de um sócio a quota transmite-se aos sucessores.

ARTIGO 7.º

1 � A amortização de quotas pode ter lugar, por deliberação dos
sócios, se ocorrer um dos factos seguintes:

a) Interdição inabilitação, falência, insolvência, dissolução ou li-
quidação de um sócio;

b) Arresto, penhora ou qualquer providência judicial, que retire
a quota da disponibilidade dos sócios;

c) Se a sociedade recusar o consentimento para a cessão de uma
quota nas condições previstas na lei;

d)  Por acordo com o respectivo titular.
2 � A contrapartida da amortização será o valor de liquidação da

quota, determinado por um revisor oficial de contas designado na
deliberação de amortização, após balanço efectuado para o efeito.

ARTIGO 8.º

1 � Salvo acordo unânime, as deliberações dos sócios são toma-
das por voto escrito ou em assembleia geral.

2 � As assembleias gerais são convocadas por carta registada
com, pelo menos, quinze dias de antecedência.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência é exercida por um ou mais gerentes, ficando,
desde já nomeado gerente o sócio Joaquim Montemor Candeias,
sendo necessária para obrigar a sociedade a assinatura de um gerente.

2 � A eleição de novos gerentes far-se-á em assembleia geral,
podendo a gerência ser entregue a terceiros não sócios.

3 � Os gerentes terão ou não remuneração, consoante for fixado
por deliberação dos sócios.

ARTIGO 10.º

Aos gerentes são concedidos poderes para:
a) Praticar todos os actos de gestão necessários à realização do

objecto social;
b) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, activa e passi-

vamente;
c) Confessar, desistir ou transigir, judicial ou extrajudicialmente,

em qualquer acção e matéria;
d) Conferir mandato a advogado ou solicitador, para representa-

ção da sociedade, em juízo ou fora dele;
e) Celebrar convenções de arbitragem;
f) Abrir e movimentar contas bancárias, contrair empréstimos e

realizar operações de crédito activas ou passivas, bancárias ou não,
designadamente de leasing, sacando, aceitando, subscrevendo, endos-
sando e reformando títulos de crédito e meios de pagamento;

g) Alienar e onerar bens móveis e imóveis;
h) Dar ou receber de trespasse estabelecimentos comerciais, bem

como dar ou receber a cessão da sua exploração;
i) Subscrever ou adquirir participações noutras sociedades e

aliená-las;
j) Criar, transferir ou extinguir sucursais, agências, delegações ou

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

ARTIGO 11.º

1 � Os lucros do exercício, deduzida a parte destinada a reserva
legal, terão a aplicação que for deliberada em assembleia geral.

2 � A assembleia geral pode deliberar a distribuição de lucros no
decurso do exercício, com observância das disposições legais apli-
cáveis.

ARTIGO 12.º

Em caso de dissolução da sociedade serão liquidatários todos os
sócios.

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Monteiro.
12956775

LINHA UM, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 62556/860312; identificação de pessoa colectiva n.º 501627758;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 6/970212.

Certifico que foi registada a alteração do contrato quanto ao ar-
tigo 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$, e
corresponde á soma de três quotas: uma de 7 000 000$, pertencente
à sócia Cribs Investments Ltd., e uma de 2 960 000$, e outra de
40 000$, ambas pertencentes à sócia Redive Holdings Ltd.

ARTIGO 4.º

A sociedade será administrada por um ou mais gerentes, com ou
sem remuneração, conforme deliberação da Assembleia geral.

§ único. É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças,
abonações, letras de favor e outros actos ou contratos estranhos aos
negócios sociais.

Texto completo e actualizado do contrato ficou depositado na
pasta respectiva.

Está conforme o original.

16 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Estela Monteiro.
05257638

LISBOA � 3.A SECÇÃO

WAYMED � PRODUTOS MÉDICOS E AJUDAS TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 240/000322; identificação de pessoa colectiva
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n.º 504866176; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000322.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de WAYMED � Pro-
dutos Médicos e Ajudas Técnicas, L.da e tem a sua sede na Rua de
Manuel Martins da Hora, lote 8, 4.º, direito, na freguesia da
Ameixoeira, concelho de Lisboa.

2 � Por deliberação da gerência a sede social poderá ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe, bem como
serem estabelecidas sucursais, agências, delegações ou outras formas
locais de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na importação, exportação,
manufactura e comercialização de equipamentos e produtos hospi-
talares, médico-cirúrgicos, farmacêuticos, ortopédicos, reabilitação,
fisioterapia e similares e ainda consultadoria e formação.

2 � A sociedade poderá participar em sociedades com objecto
diferente do seu, em sociedades reguladas por leis especiais ou em
agrupamentos complementares de empresas e consórcios.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
20 000 euros, contravalor em escudos de 4 009 640$, e encontra-se
dividido em duas quotas iguais no valor nominal de 10 000 euros,
contravalor em escudos de 2 004 820$, pertencentes cada uma aos
sócios Luís de Castro Freire e Ana Maria Ferreira Nunes Castro
Freire.

2 � A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 50 000 euros, na propor-
ção da quota de capital de cada um deles.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por um ou mais ge-
rentes eleitos em assembleia geral.

2 � Os gerentes exercerão os cargos com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral.

3 � Ficam desde já designados gerais os sócios Luís de Castro
Freire e Ana Maia Ferreira Nunes Castro Freire.

4 � Ao sócio Luís de Castro Freire é conferido um direito espe-
cial à gerência.

5 � A sociedade obriga-se com a assinatura de um gerente.
6 � A gerência da sociedade poderá tomar e dar trespasse, bem

como adquirir ou alienar, livremente, quaisquer bens móveis ou
imóveis.

7 � É expressamente veado à gerência obrigar a sociedade em
cauções, avais ou letras de favor, fianças ou quaisquer actos estra-
nhos à sociedade.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livre, mas a
estranhos depende do consentimento da sociedade, a quem fica re-
servado o direito de preferência em primeiro lugar e aos sócios não
cedentes em segundo.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar quotas nos seguintes casos:
a) Com o consentimento do seu titular;
b) Por falecimento ou interdição do sócio seu detentor;
c) Se a quota for objecto de penhor, arresto, penhora, ou em geral,

fique por qualquer modo apreendida ou sujeita a venda judicial;
d) Se a quota for cedida sem autorização da sociedade;
e) Nos casos das alíneas b), c) e d) a contrapartida da amortiza-

ção é o valor que resultar do último balanço aprovado, e, no caso
previsto na alínea e), apenas o valor nominal da quota.

ARTIGO 7.º

Os lucros de cada exercício, depois de deduzida a percentagem
para fundo de reserva legal, terão o destino que a assembleia geral,
por simples maioria de votos, vier a fixar.

ARTIGO 8.º

1 � As assembleias gerais são convocadas por meio de cartas
registadas, remetidas aos sócios com, pelo menos, 15 dias de ante-
cedência.

2 � Os sócios impedidos de assistir à assembleia geral podem
fazer-se representar por outro sócio, ou outra pessoa nomeada por
simples carta assinada e endereçada à sociedade.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � O Ajudante, Carlos Alberto de Almeida
Homem. 11435933

LISBOA � 4.A SECÇÃO

PRIMAFACIE � SERVIÇOS DE MARKETING E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 8917/000314; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/000314.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelo contrato cujo extracto é o seguinte e foi constituída por:

1.º

Anselmo Alexandre Guimarães Sarsfield da Costa Freitas, número
de identificação fiscal 196192544, solteiro, maior, natural da fregue-
sia de São Domingos de Benfica, concelho de Lisboa, residente na
Rua de Pedro Franco, lote 12, Birre, 2750 Cascais, que outorga por
si e na qualidade de procurador de:

a) Graham Malcolm Comrie Dewar, que também usa Graham
Malcolm Dewar, número de identificação fiscal 168025078, natu-
ral da República da África do Sul, casado com Maria Teresa Ribei-
ro Serzedelo de Almeida Dewar, sob o regime da separação de bens,
residente na Avenida do Infante Santo, 19, 6.º andar A, em Lisboa;

b) Maria Adelaide de Jesus Mata de Moura, número de identifi-
cação fiscal 139508813, solteira, maior, natural de Angola, residente
da Rua do Dr. Eduardo Neves, 9, 7.º andar, em Lisboa; e de

c) Cofina. Com II SGPS, S. A., número de identificação de pes-
soa colectiva 504825747, com sede no Porto, na Rua da Constitui-
ção, n.º 871, 4.º andar direito, freguesia de Santo Ildefonso, com o
capital social de 15 000 000 de euros, matriculada na Conservatória
do Registo Comercial do Porto, sob o n.º 8480, tudo conforme ve-
rifiquei pelas respectivas procurações que arquivo.

2.º

Maria Leonor Guimarães Sarsfield da Costa Freitas, número de
identificação fiscal 196192560, solteira, maior, natural da freguesia
do Alto do Pina, concelho de Lisboa, residente na Rua de Pedro
Franco, lote 12, Birre, 2750 Cascais.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação PRIMAFACIE � Serviços de
Marketing e Publicidade, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua de João Penha, 10, fre-
guesia de São Mamede, concelho de Lisboa.

2 � Por simples deliberação do conselho de administração, a
sociedade pode transferir a sede dentro do mesmo concelho ou para
concelho limítrofe, bem como estabelecer sucursais, delegações ou
quaisquer outras formas de representação social, em território nacio-
nal ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a prestação de serviços nas áreas
do marketing, da publicidade, da informática, dos projectos de en-
genharia civil e de arquitectura; prestação de serviços de consulto-
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ria económica e contabilística e direcção de empresas; importação,
exportação, fabrico, aluguer, quando apropriado, e comercialização,
por grosso ou a retalho, de géneros alimentícios, de obras têxteis,
de artigos eléctricos e electrónicos, aparelhos de alta fidelidade,
material e aparelhos de informática, de mobiliários de escritório, de
artigos de desporto, de artigos de vestuário e calçado, de artigos de
cosmética e perfumaria, de material e maquinaria destinados à indús-
tria, construção civil e agricultura; comercialização, incluindo compra,
venda e aluguer, importação e exportação de equipamento de
telecomunicações e respectivos componentes e sobressalentes;
prestação de serviços de consultoria e prospecção de mercados na-
cionais e internacionais para os géneros e artigos supra referidos;
compra de imóveis para revenda; prestação de serviços na área da
restauração; compra, venda, administração, aluguer, subaluguer e
cessão a qualquer título de todo o tipo de bens móveis; prestação
de serviços de reparação, manutenção revisão, substituição e assis-
tência técnica de todo o tipo de bens móveis; gestão de carteira pró-
pria de títulos; aquisição, venda, cedência e qualquer outra forma de
exploração de marcas registadas, patentes e direitos de autor e di-
reitos conexos; investimento através de participações sociais.

2 � A sociedade pode ainda dedicar-se a quaisquer outras acti-
vidades complementares ou conexas do seu objecto principal.

3 � O exercício da actividade social poderá ser prosseguido indivi-
dualmente pela sociedade, ou através de associação com outras entida-
des por qualquer uma das formas legalmente previstas, designadamente
em consórcio ou integrando agrupamento complementar de empresas.

4 � A sociedade poderá ainda participar no capital de outras
sociedades, reguladas ou não por leis especiais, e constituir novas
empresas ou comparticipar na sua constituição, mesmo que o res-
pectivo objecto não coincida, no todo ou em parte, com o que a
sociedade estiver exercendo.

CAPÍTULO II
Acções

ARTIGO 5.º

Capital

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e reali-
zado, representado por 100 000 acções, com o valor nominal de
50 cêntimos cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções são ao portador.
2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500,1000, 10 000 e

100 000 acções.
3 � O custo das operações de registo das transmissões, desdo-

bramentos, conversões ou outras relativas às acções será suportado
pelos accionistas interessados.

ARTIGO 7.º

Direitos de preferência

Os accionistas terão direito de preferência, nos termos da lei, na
subscrição de novas acções, por entradas em dinheiro, sendo avisa-
dos para o efeito por meio de carta registada.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, em qualquer das modali-
dades legalmente admitidas e dentro dos limites fixados na lei.

ARTIGO 9.º

Acções e obrigações próprias

A sociedade pode adquirir e deter acções e obrigações próprias,
nas condições previstas na lei.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

Administração

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administração,
composto por três a cinco membros, accionistas ou não, eleitos pela
assembleia geral.

2 � Compete à assembleia geral a escolha do presidente do conse-
lho de administração; o presidente escolhido designará, por seu turno,
de entre os restantes, o seu substituto.

ARTIGO 11.º

Competência do conselho de administração

1 � O conselho de administração dispõe dos mais amplos poderes de
gerência social, competindo-lhe definir a orgânica interna e elaborar os
respectivos regulamentos, determinar a orientação da actividade da
sociedade e autorizar as operações relativas ao objecto social.

2 � Em especial compete ao conselho de administração:
a) Adquirir, alienar ou onerar participações sociais em outras

sociedades;
b) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer outros bens móveis;
c) Adquirir, alienar ou onerar quaisquer bens imóveis, observa-

das as limitações pela lei;
d) Exercer os direitos sociais inerentes às participações do capi-

tal de que a sociedade for titular, designado quem deverá represen-
tar a sociedade nas assembleias gerais das sociedades por ela parti-
cipadas, e definindo o sentido do voto que aí deverá exprimir;

e) Constituir mandatários da sociedade;
f) Confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções;
g) Exercer as demais competências que lhe são conferidas pela lei

e por este contrato de sociedade.

ARTIGO 12.º

Reuniões do conselho de administração

1 � O conselho de administração reunirá normalmente uma vez
por mês e, além disso, sempre que for convocado pelo presidente ou
por outros dois administradores.

2 � Qualquer administrador poderá fazer-se representar nas reu-
niões por outro administrador, mediante carta redigida para o efeito
ao presidente, ou exprimir o seu voto por correspondência.

3 � O presidente ou o seu substituto terão voto de qualidade nas
deliberações do conselho.

ARTIGO 13.º

Vinculação da sociedade

1 � A sociedade fica obrigada pela assinatura de dois adminis-
tradores; fica igualmente obrigada pelas assinaturas de um adminis-
trador e de um mandatário, ou só de um administrador, ou ainda de
um ou dois mandatários, tudo conforme os termos das respectivas
delegações ou dos respectivos mandatos, que deverão constar, além
do mais que por lei for exigido, de deliberação específica ou gené-
rica, consoante o caso, do conselho de administração.

2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por
um só administrador ou por um mandatário.

3 � Consideram-se de mero expediente os documentos que, pelo
seu conteúdo, não criem obrigações para a sociedade ou não envol-
vam a extinção de direitos, qualquer que seja a respectiva natureza.

ARTIGO 14.º

Composição do conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade será exercida por um conselho
fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente, eleitos
pela assembleia geral, que designará de entre os primeiros o respec-
tivo presidente.

2 � Um membro efectivo do conselho fiscal e o vogal suplente devem
ser revisores oficiais de contas ou sociedades de revisores de contas.

3 � Pode, ainda, a sociedade optar por confiar as funções de fis-
calização a um fiscal único, o qual, nesse caso, exercerá a compe-
tência atribuída ao conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimestre e,
extraordinariamente, sempre que algum dos seus membros o julgue
conveniente ou a solicitação do conselho de administração, desig-
nadamente para dar parecer sobre assuntos que por ele lhe sejam
submetidos.

CAPÍTULO IV
Assembleia Geral

ARTIGO 16.º

Constituição

1 � A assembleia geral é constituída pelos accionistas titulares
de, pelo menos, cem acções.
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2 � A cada conjunto de cem acções corresponde um voto.
3 � Os accionistas possuidores de um número de acções que não

atinja o fixado no número anterior poderão agrupar-se com outros
de forma a, em conjunto, reunirem entre si o número necessário ao
exercício do voto.

ARTIGO 17.º

Mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e um
secretário, eleitos em assembleia geral, de entre os accionistas ou
outras pessoas.

ARTIGO 18.º

Reuniões da assembleia geral

1 � Além da reunião anual, a realizar no primeiro trimestre de
cada ano, a assembleia geral reunirá sempre que o conselho de
administração ou o conselho fiscal solicitem a sua convocação ou a
requerimento de um ou mais accionistas que possuam acções cor-
respondentes a, pelo menos, cinco por centro do capital social.

2 � A assembleia geral será convocada por meio de cartas regis-
tadas dirigidas aos accionistas, sendo dispensadas as publicações.

3 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convocação,
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo quando se trate de deliberar sobre assuntos sobre os quais
a lei ou os estatutos exijam maioria qualificada.

ARTIGO 19.º

Competência da assembleia geral

1 � A assembleia geral delibera sobre todos os assuntos que lhe
sejam cometidos por lei e pelos estatutos.

2 � Compete designadamente à assembleia geral:
a) Apreciar o relatório apresentado pelo conselho de administra-

ção, discutir e votar o balanço e as contas anuais e o parecer do
conselho fiscal, bem como deliberar sobre a aplicação dos resulta-
dos do exercício;

b) eleger a respectiva mesa, bem como os membros dos conselhos
de administração e fiscal, e proceder à sua exoneração;

c) Deliberar sobre alterações dos estatutos e aumentos de capital.

CAPÍTULO V

Constituição de reservas e aplicação de resultados

ARTIGO 20.º

Reservas

A sociedade constituirá as seguintes reservas:
a) Reserva legal, formada por 5% dos lucros apurados em cada

exercício, até à concorrência de 20% do capital social;
b) Outras reservas, a fixar pela assembleia geral, e em função das

deliberações tomadas sobre a aplicação dos resultados.

ARTIGO 21.º

Aplicação de resultados

Os lucros líquidos constantes do balanço anual, depois de deduzi-
das as dotações para as reservas, serão distribuídos aos accionistas sob
a forma de dividendos, salvo quando a assembleia geral, por voto
favorável da maioria prevista na lei, deliberar em sentido diferente.

ARTIGO 22.º

Distribuição antecipada

Por deliberação do conselho de administração, e com o consenti-
mento do conselho fiscal, poderão ser efectuadas distribuições ante-
cipadas de lucros aos accionistas, no decurso de qualquer exercício,
desde que observadas as formalidades e nos termos prescritos na lei.

CAPÍTULO VI

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 23.º

Derrogação de normas dispositivas

As normas legais dispositivas poderão ser derrogadas por delibe-
ração dos sócios aprovada por maioria de dois terços dos votos
emitidos.

ARTIGO 24.º

Remuneração dos membros dos órgãos sociais

A remuneração dos membros do conselho de administração e dos
membros efectivos do conselho fiscal será fixada pela assembleia
geral, que poderá, para esse efeito, designar uma comissão de ven-
cimentos.

ARTIGO 25.º

Prazo dos mandatos

Os membros dos órgãos sociais, bem como os membros que in-
tegram a comissão prevista no artigo 25.º, exercerão as respectivas
funções por três anos e podem ser reeleitos.

ARTIGO 26.º

Disposição transitória

1 � É a seguinte composição dos órgãos sociais para o triénio
de 2000 a 2002, ficando os administradores desde já dispensados da
prestação de caução:

Mesa da assembleia geral:
Presidente: Anselmo Alexandre Guimarães Sarsfield da Costa

Freitas, solteiro, residente na Rua de Pedro Franco, lote 12, Birre,
Cascais;

Secretário: Maria Leonor Guimarães Sarsfield da Costa Freitas,
solteira, residente na Rua de Pedro Franco, lote 12, Birre, Cascais.

Vogais:
Graham Malcom Comrie Dewar, casado, residente na Avenida do

Infante Santo, 19, 6.º A, Lisboa;
Paulo David Pinto Simões, casado, residente na Calçada das

Lages, 8, 1.º direito, Lisboa.
Fiscal único:
Efectivo: Magalhães, Neves & Associados, Sociedade de Revisores

Oficiais de Contas, com sede em Amoreiras, Torre 1, 7, Lisboa, re-
presentada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, revisor oficial de
contas, casado, residente na Avenida da Boavista, 3523, 1.º, Porto.

Suplente: Freire, Loureiro & Associados, Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com sede em Amoreiras, Torre 1, 7, Lisboa,
representada por Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, casado,
residente na Rua do Seminário, 7, 10.º esquerdo, Lisboa.

3 de Abril de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 11982977

PEDRO VICTORINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.ª Secção. Matrícula
n.º 28 971/600718; identificação de pessoa colectiva n.º 500479429;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 22/000414.

Certifico que o capital social de 15 000$, foi aumentado para 450 000$,
tendo sido alterada a alínea c) que passou a ter a seguinte redacção:

c) O capital social integralmente realizado em dinheiro já entrada
na caixa social, é de 450 000$, e corresponde à soma das seguintes
quotas: uma quota de 75 000$, do sócio Mário da Conceição Vito-
rino; uma quota de 75 000$, do sócio Jaime da Conceição Vitorino
e uma quota de 300 000$, em comum e sem determinação de parte
ou direito dos sócios Mário da Conceição Vitorino, Jaime da Con-
ceição Vitorino, Carlota de Jesus Vitorino, Eneida de Jesus Vitorino,
Manuel António de Jesus Vitorino, Mário Joaquim de Jesus Vito-
rino, José António de Jesus Vitorino, José Vitorino, Amália da
Conceição Vitorino, Eduardo da Conceição Vitorino e Alexandrina
Carlota de Jesus Vitorino.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.
Vai conferida e conforme.

26 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Olívia de Sousa Re-
belo. 13731360

LOURES

M. SILVA, CRUZ, TORRES, CANTOS,
FERNANDES & MEXEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4042/
820309; identificação de pessoa colectiva n.º 501252517; inscri-
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ção n.º 17, averbamento n.º 1 e averbamento n.º 2 às inscrições n.os

29 e 30/20000525; número e data das apresentações: 7, 11, 12 e
13/20000525.

Certifico que foram efectuados os seguintes actos de registo:
Inscrição n.º17; Of. averbamento n.º 2; apresentação n.º 11/

20000525.
Facto: cessação de funções.
Gerente: Maria João Fernandes Cantos Teixeira Lino.
Causa: renúncia.
Data: 18 de Fevereiro de 2000.
Inscrição n.º17; Of. averbamento n.º 1; apresentação n.º 7/

20000525.
Facto: cessação de funções.
Gerente: João Manuel Alves Sant�Anna Leite.
Causa: renúncia.
Data; 18 de Fevereiro de 2000.
Apresentação n.º 13/20000525 � nomeação de gerentes.
Gerentes: Maria José Alvarez Miguez Ferro Vilela, Ana Cristina

Barreiros Rodrigues Ferreira e Dário Teixeira Vilela.
Data da deliberação: 25 de Fevereiro de 2000.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores constantes do activo social é de 2 000 000$, e corresponde
à soma das seguintes quotas: uma quota de 370 000$, da sócia Ana
Cristina Barreiros Rodrigues Ferreira; uma de 360 000$, de Antó-
nio Francisco Fernando Joaquim Monteiro; uma de 360 000$, da
sócia Maria José Alvarez Miguez Ferro Vilela; uma de 200 000$,
da sócia Ana Sofia da Conceição Carreira Germano; uma de
200 000$, do sócio Carmo Manuel Pimpão; uma de 200 000$, do
sócio Rui Miguel Ribeiro Mateus Marques; uma 160 000$, do só-
cio Dário Teixeira Vilela; uma de 100 000$, da sócia Maria Manuela
Ribeiro do Valle Sernache Lopes; uma de 60 000$, da sócia Maria
de Fátima Morais Caldas Canedo Xavier.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou fora
dele, activa e passivamente, pertence a três gerentes, sócios ou não
sócios da sociedade, que serão designados em assembleia geral, por
períodos de 24 meses, com dispensa ou não de caução e remunera-
ção, como vier a ser determinado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A sociedade obriga-se pelas assinaturas conjuntas de dois geren-
tes. Para actos de mero expediente, basta uma assinatura.

§ único. Aos gerentes é expressamente proibido usar a firma so-
cial em todos os actos e contratos que não digam respeito aos ne-
gócios sociais, tais como abonações, fianças, letras de favor e seme-
lhantes.

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

26 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
11287969

GESBIMOB � GESTÃO DE BENS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 8839;
identificação de pessoa colectiva n.º 971745790.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas, relativos ao exercício do ano de 1999.

29 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Eugénia Maria da
Silva Miguéis de Andrade Cardoso Gonçalves. 05599415

CONSERVATÓRIO DE MÚSICA D. DINIS, L.DA

(anteriormente CONSERVATÓRIO REGIONAL DE LOURES, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 4939/
840706; identificação de pessoa colectiva n.º 501515194; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 31/991215.

Certifico que foi alterado o artigo 1.º, do pacto, que passa a ter a
seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Conservatório de Música D. Dinis, L.da,
tem a sua sede na Rua Alzira Beatriz Pacheco, 24, rés-do-chão, fre-
guesia de Póvoa de Santo Adrião, concelho de Odivelas.

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

22 de Dezembro de 1999. � A Ajudante, Aldina Martins Vito-
rino Marracho. 11337109

VILA FRANCA DE XIRA

TÁXIS RIBATEJANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4836/000525; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 3/000525.

Certifico que Maria Isabel Ribeiro, número de identificação fis-
cal, 153516992 e marido, António Pereira, número de identificação
fiscal 153517000, casados no regime da comunhão de adquiridos,
naturais da freguesia de Loivos do Monte, concelho de Baião, resi-
dentes no Casal do Pocinho, Lote 14, Forte da Casa, em Vila Fran-
ca de Xira. disseram que entre si, constituem uma sociedade comer-
cial por quotas nos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Ribatejano, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede no Casal do Pocinho, Lote 14,
freguesia do Forte da Casa, concelho de Vila Franca de Xira.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no transporte de aluguer em veí-
culo automóvel ligeiro de passageiros com condutor, táxis.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2500 euros cada uma e uma de cada sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

3 � Fica desde já nomeada gerente a sócia Maria Isabel Ribeiro.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11467843

PAULBRITA � TRANSPORTES DE MERCADORIAS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4811; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
000420.
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Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, de que consta
o contrato, da sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma PAULBRITA � Transportes de
Mercadorias, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Saibreira, Lote 9, 2.º
esquerdo, freguesia de Castanheira do Ribatejo, concelho de Vila
Franca de Xira.

3 � Por simples deliberação da gerência, a sede social poderá ser
deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes rodoviários de mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio único.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, 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 dois
gerentes, sendo sempre obrigatória a intervenção da gerente Maria
do Rosário Henriques dos Santos Russo, com capacidade profissio-
nal.

3 � Ficam desde já nomeados gerentes o sócio único e a não
sócia Maria do Rosário Henriques dos Santos Russo, viúva, residente
na Rua da Saibreira, Lote 9, 2.º esquerdo, Castanheira do Ribatejo,
em Vila Franca de Xira.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

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

Está conforme o original.

25 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11479981

CERCITEJO � COOPERATIVA DE EDUCAÇÃO
E REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS, CRL

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 51/991026; identificação de pessoa colectiva
n.º 500719519; inscrição n.º 2 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 5 e 6/000222.

Certifico que por acta de 3 de Março de 2000, foi deliberada a
nomeação dos órgãos sociais para o triénio de 1997/1999.

Direcção:
Presidente: Maria Luísa Afonso Beato, casada, Praceta Dinis Dias,

26, Vila Nova da Caparica, Monte da Caparica, Almada;
Tesoureiro: Fernando Coelho Bailão Mendes Piçarra, casado,

Quinta da Vala, Lote 2, 1.º, 202, Alverca do Ribatejo;
Secretária: Maria de S. José da Silva Cordeiro, casada, Rua José

Falcão, 35, 2.º esquerdo, Vila Franca de Xira;
1.º Vogal: Vera Maria Lopes Maia Fernando Flores, casada, Ur-

banização Quinta Grande, Avenida dos Moinhos, 20, 1.º B, Alfra-
gide;

2.º Vogal: Maria de Lurdes Ferreira de Jesus Carvalho Silva, ca-
sada, Rua António Ataíde, 20, Castanheira do Ribatejo, Vila Fran-
ca de Xira.

Foi requerido a alteração total dos estatutos:

Estatutos

CAPÍTULO I

Da constituição, denominação, sede e âmbito
ARTIGO 1.º

A CERCITEJO � Cooperativa de Educação e Reabilitação de
Crianças Inadaptadas, CRL, constituída por escritura pública de
14 de Novembro de 1977, lavrada nas fls. 57, do livro de notas para
escrituras diversas n.º F-96, do 4.º Notário do Cartório Notarial de
Lisboa continua a sua existência jurídica adoptando a designação de
CERCITEJO � Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cida-
dãos Inadaptados, CRL, e passará a reger-se pelos presentes estatu-
tos pelo código cooperativo, pelas disposições constantes no
Decreto-Lei n.º 7/98, de 15 de Janeiro e pela restante legislação apli-
cável.

ARTIGO 2.º

A cooperativa integra o ramo da solidariedade social é de dura-
ção indeterminada e tem a sua sede na Rua da Esperança, 6, fregue-
sia de Alverca, concelho de Vila Franca de Xira, a qual, por deli-
beração da assembleia geral poderá ser transferida para outro local
do concelho de Vila Franca de Xira.

ARTIGO 3.º

1 � A cooperativa, não visando a obtenção de lucros, tem por
escopo a solidariedade social e o desenvolvimento de actividades de
apoio em diferentes domínios de intervenção a crianças, jovens e
adultos deficientes ou com problemas de inserção sócio-profissional,
visando a defesa dos seus direitos individuais e de cidadania, desig-
nadamente no quadro da promoção do direito à igualdade de opor-
tunidades.

2 � No âmbito do espírito consagrado no ponto anterior, são as
seguintes as finalidades principais da cooperativa:

Promover a prevenção da deficiência, recorrendo a todos os meios
que lhe forem possíveis, designadamente informativos e de aconse-
lhamento.

Desenvolver acções de informação e sensibilização junto da opi-
nião pública para a problemática associada à defesa dos direitos da
pessoa com deficiência e família.

Promover a detecção precoce das perturbações no desenvolvimento
da personalidade das crianças, através de uma colaboração estreita
com as infra-estruturas de saúde, escolares, de apoio à infância e
outras, e intervir imediatamente no sentido de ajudar a resolvê-las,
através de acompanhamento e apoio a prestar a essas crianças e às
respectivas famílias.

Promover o desenvolvimento das capacidades de crianças, jovens
e adultos deficientes ou com graves problemas ao nível da inserção
social e a aquisição de conhecimentos escolares e profissionais ne-
cessários à sua adequada integração na sociedade, ao exercício ple-
no dos direitos de cidadania e à realização, o mais harmoniosa e
completa possível, das suas personalidades;

Promover o desenvolvimento de actividades de apoio a pessoas
com graves problemas ao nível da autonomia, visando promover o
seu bem estar e salvaguardar os padrões razoáveis de qualidade de
vida.

Pugnar pela erradicação de preconceitos e atitudes de incom-
preensão ou geradoras de marginalização ou exclusão social que
porventura se coloquem relativamente à pessoa com deficiência,
designadamente através da compreensão das causas e da adopção de
atitudes adequadas às mesmas.

§ único. A cooperativa poderá desenvolver todo o tipo de activi-
dades que, de algum modo, sirvam os objectivos enunciados.

CAPÍTULO II

Do capital
ARTIGO 4.º

1 � O capital social da cooperativa é variável e ilimitado, de
montante mínimo de 400 000$, e já realizado.

2 � O capital social realiza-se pela subscrição obrigatória no acto
de admissão de sócio efectivo, de cinco títulos de capital de 500$
cada, podendo a sua liquidação ser feita em prestações mensais, no
máximo de 12, mediante o pagamento inicial por conta de, pelo
menos, 10% do valor dos títulos subscritos.
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3 � Os títulos são transmissíveis, com autorização expressa da
direcção, no prazo máximo de um ano após a data da exclusão ou
demissão do titular, para pessoas que reúnam condições para ser
sócios.

ARTIGO 5.º

1 � A cooperativa poderá, com vista à aquisição de bens ou equi-
pamentos, emitir títulos de investimento.

2 � A emissão de títulos de investimento compete à assembleia
geral, que fixará as condições de emissão.

3 � Os títulos de investimento podem ser subscritos por pessoas
que não sejam cooperadores.

ARTIGO 6.º

Os membros efectivos ficam obrigados ao pagamento de uma
quota mensal, de valor mínimo a determinar em assembleia geral sob
proposta da direcção.

§ único. Não é exigível o pagamento de qualquer jóia no acto de
admissão.

CAPÍTULO III

Dos membros
Admissão, direitos, deveres, demissão e exclusão

ARTIGO 7.º

A cooperativa é composta por um número variável e ilimitado de
membros.

ARTIGO 8.º

1 � A cooperativa é composta por membros efectivos e membros
honorários.

2 � Podem ser membros efectivos da cooperativa as pessoas que
se proponham utilizar os serviços da cooperativa, em benefício pró-
prio ou familiares, nela desenvolver uma actividade profissional,
participar regular e empenhadamente na defesa das suas finalidades,
desde que voluntariamente solicitem a sua admissão.

3 � Podem ser membros beneméritos ou honorários da coopera-
tiva as pessoas singulares ou colectivas que, pelos donativos conce-
didos ou qualquer outro relevante motivo, possam merecer essa dis-
tinção.

ARTIGO 9.º

1 � A admissão como membro efectivo faz-se mediante a apre-
sentação à direcção de proposta subscrita por dois membros da coo-
perativa no pleno uso dos seus direitos e pelo proposto.

§ único. Da decisão da direcção cabe recurso para a primeira as-
sembleia geral que se realize após aquela decisão, por iniciativa de
qualquer dos subscritores da proposta.

2 � A admissão como membro benemérito ou honorário é deli-
berada em assembleia geral por proposta da direcção.

ARTIGO 10.º

Os membros beneméritos ou honorários podem assistir e partici-
par nas assembleias gerais, mas sem direito a voto.

ARTIGO 11.º

Os cooperadores que sejam pessoas colectivas deverão credenciar
os elementos que os representam perante a cooperativa, nomeada-
mente nas reuniões das assembleias gerais.

ARTIGO 12.º

Para além dos direitos previstos na legislação cooperativa, nomea-
damente no artigo 33.º, do Código Cooperativo, os membros efecti-
vos da cooperativa têm direito a:

Apresentar aos órgãos sociais e aos seus membros, oralmente ou
por escrito, as críticas, sugestões ou propostas que julguem conve-
nientes, com vista ao bom funcionamento da cooperativa.

Requerer a convocação da assembleia geral, nos termos destes
estatutos.

Propor, conjuntamente com outro membro da cooperativa, nos
termos do n.º 1, do artigo 12.º, a admissão de novos membros.

Reclamar, por escrito ou oralmente, perante os órgãos sociais, dos
factos que considerarem lesivos dos interesses da cooperativa.

§ único. Os membros beneméritos ou honorários têm o direito de
participar nas assembleias gerais e receber informação, com a limi-
tação imposta no artigo 13.º, destes estatutos e por força do n.º 3 do
artigo 5.º, do Decreto-Lei n.º 7/98.

ARTIGO 13.º

Para além dos deveres previstos na legislação cooperativa, desig-
nadamente no artigo 34.º, do Código Cooperativo, os membros efec-
tivos da cooperativa têm o dever de:

1 � Participar e cooperar activamente na realização dos fins da
cooperativa.

2 � Exercer diligentemente os cargos, comissões ou tarefas para
que tenham sido eleitos ou de que tenham sido incumbidos pelos
órgãos da cooperativa.

3 � Pagar, mensalmente, a quota prevista no artigo 7.º destes
estatutos na sede social da cooperativa ou através de conta bancá-
ria. Em qualquer momento, o exercício de qualquer direito só é
possível aos sócios que não tenham as quotas em atraso por perío-
do superior a três meses.

ARTIGO 14.º

O membro da cooperativa que pretende demitir-se deverá apresen-
tar à direcção o respectivo requerimento com 30 dias de antecedên-
cia relativamente à data em que pretende que se efective a demis-
são.

ARTIGO 15.º

Aos cooperadores que infringem a lei, os estatutos, o regulamen-
to interno a aprovar pela assembleia geral, ou qualquer deliberação
dos órgãos sociais, são aplicáveis, respectivamente, consoante a gra-
vidade da infracção, as seguintes sanções:

a) Repreensão;
b) Suspensão;
c) Exclusão.

ARTIGO 16.º

A repreensão, cuja aplicação é da competência da direcção, será
registada na acta da reunião em que for aprovada.

Esta sanção destina-se exclusivamente a punir as faltas e infrac-
ções ligeiras de que não tenham resultado para a cooperativa prejuí-
zos graves da deliberação da direcção que aprove a repreensão po-
derá sempre o membro visado recorrer para a assembleia geral.

ARTIGO 17.º

1 � A suspensão poderá ter uma ou duas formas:
A cautelar, durante a instrução do processo a que se refere o n.º 2,

do artigo 38.º, do Código Cooperativo.
A que visa sancionar determinado comportamento ou conduta do

membro da cooperativa, cuja aplicação será da competência da as-
sembleia geral e cuja duração não poderá ser superior a 90 dias.

2 � A suspensão cautelar referida na alínea a), do número ante-
rior implica que o cooperador arguido no processo escrito, não per-
ca quaisquer direitos ou garantias durante o período em que perdu-
re, exceptuando os inerentes aos da participação social do referido
cooperador arguido, durante o mencionado período.

3 � A aplicação da suspensão é da responsabilidade da direcção,
cabendo sempre recurso da decisão para a assembleia geral.

ARTIGO 18.º

A exclusão é da responsabilidade da assembleia geral, mediante pro-
posta da direcção, que deverá ser precedida de processo escrito, elabo-
rado em conformidade com o artigo 37.º, do Código Cooperativo.

§ único. Na assembleia geral em que se delibere a aplicação da
suspensão ou exclusão tem o cooperador arguido, mais uma vez, o
direito de apresentar a defesa que entender conveniente, nomeada-
mente através de provas que contrariem as conclusões e os factos
articulados na proposta de aplicação da sanção.

SECÇÃO I

Princípios gerais

ARTIGO 19.º

1 � São órgãos sociais da cooperativa a assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

2 � A assembleia geral ou a direcção podem deliberar constituir
comissões especiais, de duração limitada, para o desempenho de
determinadas tarefas.

ARTIGO 20.º

1 � São elegíveis para os órgãos sociais da cooperativa os mem-
bros efectivos que se encontrem no pleno gozo dos seus direitos
civis.
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2 � As listas dos candidatos aos órgãos sociais da cooperativa
deverão ser apresentadas por cinco cooperadores.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral cessante, conferirá
posse aos titulares dos órgãos sociais até 15 dias após o acto eleito-
ral.

ARTIGO 21.º

Os membros da cooperativa poderão ser sucessiva e ilimitadamen-
te reeleitos para o mesmo cargo de qualquer órgão social.

ARTIGO 22.º

1 � Nenhum cooperador pode ser simultaneamente membro da
mesa da assembleia geral, da direcção do conselho fiscal ou dos
outros órgãos efectivos estatutariamente previstos.

2 � Não podem ser eleitos para o mesmo órgão social de coope-
rativas com mais de 20 membros ou ser simultaneamente membros
da direcção e do conselho fiscal os cônjuges e as pessoas que vi-
vam em união de facto.

ARTIGO 23.º

Não é exigível aos membros dos órgãos sociais a prestação de
quaisquer  garantias ou cauções.

ARTIGO 24.º

1 � A duração do mandato dos órgãos sociais é de dois anos.
2 � Constitui dever dos órgãos sociais, após cessão de mandato,

e quando solicitado, assegurar a passagem de informação e apoio aos
novos órgãos sociais eleitos, pelo período mínimo de três meses e
máximo de seis meses.

ARTIGO 25.º

As deliberações dos órgãos sociais da cooperativa são tomadas por
maioria simples, salvo as previstas no n.º 2, do artigo 51.º, do Có-
digo Cooperativo.

ARTIGO 26.º

A direcção é o órgão de administração e gestão da cooperativa.

SECÇÃO II

Da assembleia geral

ARTIGO 27.º

A assembleia geral é composta por todos os membros no gozo dos
seus direitos.

ARTIGO 28.º

Cada membro tem apenas direito a um voto.

ARTIGO 29.º

A mesa da assembleia geral compõem-se de um presidente, um
vice-presidente e um secretário.

ARTIGO 30.º

Compete ao presidente da mesa da assembleia geral, ou, por im-
pedimento deste, ao vice-presidente:

Convocar a assembleia ordinária;
Convocar a assembleia geral extraordinária sempre que o requei-

ra a direcção, o conselho fiscal ou, pelo menos, um quarto dos só-
cios no gozo dos seus direitos;

Dar posse aos corpos gerentes;
Dirigir as reuniões, redigir, ler e assinar as respectivas actas.

ARTIGO 31.º

1 � A assembleia geral da cooperativa tem competência exclusiva
sobre as matérias previstas no artigo 49.º, do Código Cooperativo.

2 � Como órgão soberano da cooperativa, a assembleia geral
deliberará sobre tudo o que lhe for submetido e vigiará pelo cum-
primento dos estatutos e pela realização dos fins da cooperativa.

ARTIGO 32.º

É admitido o voto por correspondência, sob condições de o seu
sentido ser expressamente indicado em relação ao ponto ou pontos
de ordem de trabalhos e de assinatura do cooperador ser reconheci-
da nos termos legais.

ARTIGO 33.º

1 � É também admitido o voto por representação, devendo o
mandato, atribuído a outro cooperador ou familiar maior do man-
dante que com ele coabite, constar de documento escrito e dirigido
ao presidente da mesa da assembleia geral e a assinatura do man-
dante ser reconhecida nos termos legais.

2 � Cada cooperador não poderá representar mais de três mem-
bros da cooperativa.

ARTIGO 34.º

A direcção é composta por cinco elementos, sendo um presiden-
te, um  tesoureiro, um secretário, um vice-presidente e um vogal.
Deverão também ser eleitos dois suplentes, que substituirão, pela
ordem constante da lista, os lugares deixados vagos por demissão ou
exclusão.

ARTIGO 35.º

A direcção é o órgão de administração e representação da coope-
rativa incumbindo-lhe designadamente:

Elaborar anualmente e submeter ao parecer do conselho fiscal e
à apreciação e aprovação da assembleia geral o balanço, o relatório
e as contas de exercício, bem como o orçamento e o plano de acti-
vidades para o ano seguinte;

Executar o plano de actividade anual;
Atender as solicitações do conselho fiscal nas matérias da com-

petência deste;
Velar pelo respeito da lei, dos estatutos, do regulamento interno

e das deliberações dos órgãos da cooperativa;
Contratar e gerir o pessoal necessário às actividades da coopera-

tiva;
Representar a cooperativa, em juízo e fora dele, ou outorgar pro-

curação a qualquer membro para fins específicos;
Escriturar os livros nos termos da lei;
Praticar todos e quaisquer actos na defesa dos interesses da coo-

perativa e dos cooperadores e na salvaguarda dos princípios coope-
rativos.

ARTIGO 36.º

Para todos os efeitos legais, em especial contratos, escrituras, con-
tas bancárias, arrendamentos, títulos de capital e outros, a coopera-
tiva vincula-se por três assinaturas conjuntas, sendo uma a do pre-
sidente ou na sua ausência a do vice-presidente, outra a do tesoureiro,
e outra de um outro elemento da direcção, exceptuam-se do aqui
exposto os actos de mero expediente, para os quais basta a assina-
tura de um director.

SECÇÃO IV

Do conselho fiscal

ARTIGO 37.º

O conselho fiscal é composto por três membros, sendo um presi-
dente, um secretário e um relator.

ARTIGO 38.º

O conselho fiscal é o órgão de controlo e fiscalização da coope-
rativa, incumbindo-lhe designadamente:

Examinar, sempre que julgue conveniente, a escrita e toda a do-
cumentação da cooperativa;

Verificar, quando creia necessário, o saldo da caixa e a existên-
cia de títulos e valores de qualquer espécie, o que fará constar das
respectivas actas;

Emitir parecer sobre o balanço, o relatório e as contas de exercí-
cio e o orçamento e o plano de actividades para o ano seguinte.

CAPÍTULO V

Dos fundos da cooperativa e aplicação
dos excedentes

ARTIGO 39.º

Constituem fundos sociais, sem prejuízo de outros que a assem-
bleia geral pretenda criar:

Fundo de reserva legal, destinado a cobrir eventuais perdas de
exercício;

Fundo de educação e formação cooperativas, destinado a cobrir
as despesas com a educação cooperativa, designadamente dos coope-
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radores, e com a formação cultural e técnica destes, à luz do
cooperativismo e das necessidades da cooperativa, revertendo para
este fundo, além da percentagem dos excedentes anuais líquidos,
conforme o preceituado nestes estatutos, os donativos e os subsídios
destinados às finalidades do fundo;

c) Fundo social destinado a contribuir e cobrir as doenças profissio-
nais e os riscos não cobertos pelos cooperadores e pelos trabalhadores da
cooperativa, mediante, designadamente, o pagamento dos prémios de
contratos de seguros a celebrar com as associações de socorros mútuos;

d) Fundo de investimento, destinado à aquisição de imóveis, equi-
pamento ou outros bens relacionados com o objecto da cooperati-
va, revertendo para este fundo os donativos e os subsídios destina-
dos às finalidades do fundo e ao produto dos títulos de investimento
previstos no artigo 8.º, destes estatutos.

ARTIGO 40.º

1 � Todos os excedentes, gerados pela actividade da CERCI-
TEJO, deverão, exceptuadas as imposições legais, ser aplicados no
reforço da actividade da cooperativa com vista ao melhoramento das
condições oferecidas às crianças e jovens apoiados.

Os excedentes anuais líquidos terão as seguintes aplicações:
Uma percentagem não inferior a 5% reverterá para o fundo de

reserva legal, reversão que deixará de se verificar desde que o fun-
do de reserva atinja o montante correspondente a um décimo do
capital social da cooperativa;

Uma percentagem não inferior a 20% para o fundo de educação
e formação da cooperativa;

Uma percentagem não inferior a 20% para o fundo social;
Uma percentagem não inferior a 30% para o fundo de investimento;
O Remanescente dos excedentes anuais líquidos transitará em

saldo para a conta do ano seguinte.

CAPÍTULO VI
Da dissolução e liquidação

ARTIGO 41.º

A dissolução e liquidação da cooperativa será feita em conformi-
dade com o que for determinado em assembleia geral e nos termos
da lei.

ARTIGO 42.º

A dissolução da cooperativa só pode ser decidida por maioria de
dois terços dos membros em assembleia geral convocada expressa-
mente para o efeito, nos termos da lei, salvaguardando o disposto
no n.º 3, do artigo 51.º, do Código Cooperativo.

ARTIGO 43.º

Votada a dissolução da cooperativa, os seus bens serão encami-
nhados de conformidade com o preceituado no artigo 8.º do
Decreto-Lei n.º 7/98 de 15 de Janeiro, sem prejuízo do disposto no
artigo 79.º, do Código Cooperativo.

CAPÍTULO VIII
Da alteração de estatutos e regulamento interno

ARTIGO 44.º

As alterações aos estatutos só poderão verificar-se em assembleia
geral convocada expressamente para o efeito.

ARTIGO 45.º

Toda a regulamentação da cooperativa, nomeadamente o regula-
mento interno, deverá ser aprovada em assembleia geral.

CAPÍTULO VIII
Casos omissos

ARTIGO 46.º

Os casos omissos nos estatutos e regulamento interno serão regu-
lados pela assembleia geral e pela legislação em vigor, na parte em
que lhe é aplicável.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11479965

SOLAVASEC � SOCIEDADE DE LAVANDARIAS
DE LIMPEZA A SECO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4519/990602; identificação de pessoa colectiva
n.º 504444905; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 14 e 17/000328.

Certifico que Luís Filipe Duarte Dotes, cessou funções de geren-
te por renúncia, em 3 de Fevereiro de 2000, e alterou parcialmente
o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, da sociedade em epígrafe, nos
seguintes termos:

3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
7 500 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais nos valores
de 3 750 000$, uma de cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, será exercida por dois geren-
tes, sócios ou não, a nomear em assembleia geral, vinculando-se com
a assinatura conjunta dos dois gerentes, continuando designados
gerentes os sócios Luís Miguel Garção Alexandre Correia da Costa
e José Manuel Rodrigues Saramago.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

10 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11479051

XIRA CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1757/880309; identificação de pessoa colectiva
n.º 501946748.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1999, da sociedade em epígrafe.

8 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466928

ARMILUZA � ILUMINAÇÃO E DECORAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 3118/940831; identificação de pessoa colectiva
n.º 503256528; inscrição n.º 2; números e data das apresenta-
ções: 7 e 8/000328.

Certifico que a sociedade em epígrafe alterou parcialmente o con-
trato, quanto ao artigo 4.º, que passou a ter a seguinte redacção:

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier a ser
deliberado em assembleia geral, será desempenhada pelo sócio Armindo
Silveira Cecílio, já nomeado gerente, sendo suficiente a sua intervenção
para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e contratos.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na respectiva pasta.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11479183

ANÁLISES XIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1678/870513; identificação de pessoa colectiva
n.º 501833382; inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 2/
000516.
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Certifico que a sociedade em epígrafe, aumentou o capital em mais
20 000 000$, realizado em dinheiro e subscrito pela sócia Clínica de
Diagnósticos Dr. Fernando Teixeira, S. A., reforçando a sua quota,
tendo em consequência do aumento, alterado o artigo 3.º, que pas-
sou a ter a seguinte redacção:

3.º

O capital é de 50 400 000$, encontra-se integralmente realizado
em dinheiro e nos demais bens e valores constantes da escrituração
e corresponde à soma de duas quotas dos valores nominais, respec-
tivamente, de 30 240 000$ e 20 160 000$, ambas pertença da Clí-
nica de Diagnósticos Dr. Fernando Teixeira, S. A.

O texto completo da transformação, ficou depositado na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11467223

ERNESTO DO REGO CABEÇA JÚNIOR � SERRALHARIA
CIVIL, EIRL

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 15/000418; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/000418.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, de que consta
o contrato, da sociedade em epígrafe, que se rege pelos arti-
gos seguintes:

1.º

O estabelecimento adopta a firma Ernesto do Rego Cabeça Jú-
nior � Serralharia Civil, EIRL, com sede no Impasse A, Lote 6,
rés-do-chão esquerdo, em Alverca do Ribatejo, freguesia de Alverca
do Ribatejo, concelho de Vila Franca de Xira.

2.º

O objecto do estabelecimento consiste no exercício da actividade
de serralharia civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é de
3 000 000$.

4.º

A administração do estabelecimento é da exclusiva competência
do seu titular, que poderá constituir mandatários para a prática de
determinados actos.

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

Está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11479973

SMOF � SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA
E FORMAÇÃO PROFISSIONAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 2126/900925; identificação de pessoa colectiva
n.º 502421495; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 4/
000515.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o seu cpaital em
mais 10 048 200$, realizado em dinheiro e subscrito em 5 024 100$
por cada um dos sócios que reforçaram as suas quotas, para
10 024 100$, redenominou o capital, e alterou parcialmente o con-
trato quanto aos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, que passam a ter a seguin-
te redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma SMOF � Serviços de Mão-de-Obra
Temporária e Formação Profissional � Empresa de Trabalho

Temporário, L.da, e tem a sua sede na Rua do Curado, Edifício Planí-
cie, escritório 107, 1.º, na cidade, freguesia e concelho de Vila Franca
de Xira.

2.º

A sociedade tem por objecto: actividade de cedência temporária de
trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores e a selecção,
orientação e formação profissional, consultadoria e gestão de recursos
humanos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário é
100 000 euros, representado por duas quotas de 50 000 euros, uma
de cada um dos sócios, Nuno Paulo Alves da Fonseca e Maria
Manuela da Costa Cardoso.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até ao montante máximo de 50 000 euros, por cada sócio.

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

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11467207

OBRISSOL � CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 1774/880415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501971831; inscrição n.º 8; números e data das apresenta-
ções: 3 e 4/000503.

Certifico que foram requeridos os seguintes actos de registo:
Nomeação dos corpos sociais:
Triénio: 2000/2002.
Conselho de administração:
Presidente: Filipe Carlos Gameiro;
Vogal: Miguel Jorge Gameiro;
Vogal: Arminda da Costa Jorge;
Conselho fiscal:
Presidente: José Pereira dos Santos;
Vogal: Ana Paula Antunes Marcelino dos Santos;
Vogal: Joaquim Vicente Pinheiro Carrilho, Revisor Oficial de

Contas;
Vogal: Júlio Reis Oliveira, António Barreira, Castro Silva, Fer-

nando Vieira e Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas.

Data da deliberação: 31 de Janeiro de 2000.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11466987

NAVECINCO � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4497/990514; identificação de pessoa colectiva
n.º 503875163.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao ano de 1998, da sociedade em epígrafe.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11467436

SUPERFRANCA � SUPERMERCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira. Matrí-
cula n.º 4309/981023; identificação de pessoa colectiva
n.º 504266810; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição
n.º 4; números e data das apresentações: 3 e 4/000516.
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Certifico que a sociedade em epígrafe requereu os seguintes actos
de registo:

1 � Cessação de funções de gerente de Francisco João Almas
Carapinha, por renúncia, em 26 de Abril de 2000.

2 � Nomeação de gerente para o quadriénio em curso 1998/
2001 do não sócio Carlos Alberto Sobral Araújo, casado, residente na
Rua Manuel Lemos Peixoto, 6, 3.º direito, Alfragide, Amadora, em
27 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Conservadora, Helena Maria Pacheco
Vieira Correia Pires de Carvalho. 11467231

PORTALEGRE
MONFORTE

AS SOPAS DO ALENTEJO � PRODUTOS HORTÍCOLAS, L.DA

Sede: Tapada da Calçadinha

Conservatória do Registo Comercial de Monforte. Matrícula n.º 53/
990816; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 8/
000605.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foi altera-
do o artigo 3.º, do seu contrato, que passou a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$ e representa-se por três quotas, uma no valor nominal
de 367 470$, pertencente à sócia Ana João Barbas Pires, uma do
valor nominal de 317 470$, pertencente à sócia Odete Maria Bar-
bas Pires e uma do valor nominal de 317 470$, pertencente à sócia
Rosalina João Barbas Pires.

O texto actualizado do contrato ficou depositado na pasta respectiva.

Conferida vai conforme.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, João Manuel Martins Cris-
tóvão. 01535897

SOUSEL

FÓLIS � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 82/
920421; identificação de pessoa colectiva n.º 502747188;
data: 000612.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327173

RIBEIRO & PRATES � COMÉRCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sousel. Matrícula n.º 142/
990604; identificação de pessoa colectiva n.º 504382861;
data: 000614.

Certifico que foram depositados os documentos da prestação de
contas, relativas ao exercício do ano de 1999, da sociedade em epí-
grafe.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � O Conservador, Nelson Pinheiro.
08327211

PORTO
AMARANTE

CONSTRUÇÕES MONTEIRO & ALMEIDA, L.DA

Sede: Rua Cândido dos Reis, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 1208/
980427; identificação de pessoa colectiva n.º 504148575; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 8/000531.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital de
3 000 000$ para 9 000 000$, tendo, em consequência, sido alterado
o artigo 4.º, que passou a ficar com a seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é do mon-
tante de 9 000 000$, pertencendo ao sócio Francisco José Ferreira
Monteiro, uma quota do valor nominal de 3 000 000$, ao sócio José
Manuel Maia Monteiro, uma quota no valor nominal de 3 000 000$
e à sócia Maria Amélia Macedo Almeida, uma quota do valor no-
minal de 3 000 000$.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07500955

POLICLÍNICA E CENTRO DE REABILITAÇÃO
SÃO GONÇALO DE AMARANTE, L.DA

Sede: Edifício Cristal Center, Ramos � Telões � Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 303/
830214; identificação de pessoa colectiva n.º 501386416; data da
apresentação: 000531.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07500963

MPN � MECÂNICA DE PRECISÃO DO NORTE, L.DA

Sede: Varejão, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 791/
940620; identificação de pessoa colectiva n.º 503220280; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º E-1 e inscrição n.º 6; números e data
das apresentações: 3 e 5/000602.

Certifico que o ex-sócio José Manuel da Mota Azevedo, cessou as
funções de gerência em 18 de Maio de 2000, por renúncia e a sociedade
em epígrafe mudou a sede, tendo, em consequência, sido alterados os
artigos 1.º, 4.º e 6.º, e aditamento do artigo 8.º, que passaram a ficar com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma MPN � Mecânica de Precisão do
Norte, L.da, e vai ter a sua sede no lugar da Carvalha, freguesia de
Telões, do concelho de Amarante.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
4 000 000$, pertencendo ao sócio José Rodrigo de Sousa Pereira,
uma quota do valor nominal de 3 200 000$ e à sócia Ana Paula
Silva Pinto, uma quota do valor nominal de 800 000$.

6.º

1 � A administração e representação da sociedade incumbem a
um gerente, vinculando-se a sociedade pela sua única assinatura.
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2 � A gerência fica autorizada a comprar e vender viaturas auto-
móveis.

8.º

1 � Mediante decisão da assembleia geral, obtida por unanimi-
dade dos sócios, podem ser exigidas prestações suplementares de
capital, até ao montante de 20 000 000$.

2 � A assembleia geral, que decidir sobre a realização das pres-
tações suplementares fixará os respectivos termos e condições.

Foi depositado o texto completo, na sua redacção actualizada.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07501129

TÁXIS CENTRAIS DE VILA MEÃ, L.DA

Sede: Estação, Ataíde, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 102/
681001; identificação de pessoa colectiva n.º 500561613; data da
apresentação: 000602.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07501137

QUINTA DA CRUZ DE MANCELOS � EMPREENDIMENTOS
TURÍSTICOS E HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1474/000607; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/000607.

Certifico que entre José Luís dos Reis Guedes e mulher, Ana Rosa
de Sousa Santos, casados na comunhão de adquiridos; Luís José dos
Santos Guedes, casado com Maria do Céu da Cunha Correia, na
comunhão de adquiridos e Helena Júlia dos Santos Guedes, casada
com Abel António Moreira de Sousa, na comunhão de adquiridos,
foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo seguinte
contrato:

1.º

A sociedade adopta a denominação Quinta da Cruz de Man-
celos � Empreendimentos Turísticos e Hoteleiros, L.da,  com sede
no lugar de Cruz, freguesia de Mancelos, concelho de Amarante,
com duração por tempo indeterminado.

2.º

Por simples deliberação da assembleia geral, pode a sede social
ser deslocada para outro lugar dentro da mesma localidade ou con-
celhos limítrofes.

3.º

O seu objecto consiste em restaurante de tipo tradicional, empreen-
dimentos turísticos e hoteleiros.

4.º

O capital social, integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 30 000 euros e corresponde à soma de quatro quotas: duas de
igual valor nominal de 9000 euros, pertencendo uma a cada um dos
sócios, José Luís dos Reis Guedes e Ana Rosa de Sousa Santos e
duas outras, de igual valor nominal, de 6000 euros, pertencendo uma
a cada um dos sócios Luís José dos Santos Guedes e Helena Júlia
dos Santos Guedes.

5.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos de que esta
carecer, nas condições de pagamento e reembolso que forem deli-
beradas em assembleia geral.

6.º

A sociedade em deliberação da sua assembleia geral pode exigir dos
seus sócios prestações suplementares de capital até ao montante de
100 000 euros.

7.º

As cessões de quotas entre sócios são livres. Quando feitas a estra-
nhos dependem sempre do consentimento da sociedade.

8.º

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida por um ou mais gerentes,
designados em assembleia geral.

§ 1.º Ficam, desde já, nomeados gerentes os sócios, José Luís dos
Reis Guedes, Ana Rosa de Sousa Santos, Luís José dos Santos
Guedes e Helena Júlia dos Santos Guedes.

§ 2.º Para obrigar a sociedade, em todos os seus actos e con-
tratos, é bastante a assinatura do gerente José Luís dos Reis
Guedes ou em alternativa as assinaturas conjuntas de dois outros
gerentes.

§ 3.º A gerência será ou não remunerada, como vier a ser delibe-
rado em assembleia geral.

§ 4.º A sociedade por intermédio da gerência poderá constituir
procuradores ou mandatários forenses que obrigarão a sociedade nos
termos e limites fixados nos respectivos instrumentos.

9.º

A amortização de quotas é permitida nos seguintes casos:
a) Cessão de quotas sem o consentimento da sociedade;
b) Se um sócio for interdito, julgado inabilitado, declarado falido

ou insolvente;
c) Penhora ou arresto de quota ou por qualquer outra forma su-

jeita a apreensão judicial;
d) Nos demais casos previstos na lei.

10.º

Na hipótese da amortização com base na exclusão de um sócio
e no caso das alíneas do artigo anterior deste pacto, a sociedade pa-
gará pela amortização o valor que lhe corresponder calculado com
base no último balanço aprovado em 12 prestações trimestrais
iguais.

11.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas regis-
tadas, dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias,
salvo os casos para que a lei prescreva formalidades especiais de
convocação.

Conferida, está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07501145

ALVESCAR � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Golas, São Gonçalo, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 382/
870901; identificação de pessoa colectiva n.º 501870539; data da
apresentação: 000607.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07501153

AUTO AMARANTINA PEDRO FERREIRA SOARES & FILHOS L.DA

Sede: Ponte de Pego, Telões, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 388/
871202; data da apresentação: 000607.
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Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07501161

GESMARANUS GESTÃO E MANUTENÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1176/980209; identificação de pessoa colectiva n.º 504080024;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e
data das apresentações: 6 e 7/000531.

Certifico que o ex-sócio Artur Manuel Andrade, cessou as fun-
ções de gerência, em 25 de Maio de 2000, por renúncia, e na mes-
ma data foi nomeada gerente Maria Angelina Nogueira Pires da Silva
Pinto.

Conferida, está conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da
Costa Vieira. 07500947

ALBINO MONTEIRO DE MAGALHÃES, L.DA

Sede: Costa, Mancelos, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 885/
950602; identificação de pessoa colectiva n.º 503464031; data da
apresentação: 000529.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 07500920

JOSÉ & ALEXANDRINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula
n.º 1473/000530; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 6/000530.

Certifico que entre José Pinto Moreira, casado com Armanda da
Conceição Ferreira Leal, na comunhão de adquiridos e Alexandri-
no Pinto Moreira, casado com Maria Amélia Silva Matos, na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma José & Alexandrino, L.da, vai ter a sua
sede social no lugar de Fejós, freguesia de Oliveira, concelho de
Amarante.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade pode
criar filiais ou outras formas de representação, podendo ainda trans-
ferir a sua sede dentro do concelho ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

O seu objecto é a prestação de serviços de montagem de traba-
lhos de carpintaria e de caixilharia, e actividades conexas.

ARTIGO 3.º

O capital social, já integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em duas quotas de 2500 euros, cada, perten-
centes a cada um dos sócios José Pinto Moreira e Alexandrino Pin-
to Moreira.

ARTIGO 4.º

É livre a cessão total ou parcial de quotas entre os sócios. A ces-
são total ou parcial de quotas a estranhos depende do consentimen-

to da sociedade e dos sócios não cedentes, os quais têm direito de
preferência pela ordem indicada.

§ 1.º Para o exercício do direito de preferência, o sócio cedente
comunicará à sociedade e aos outros sócios, em carta registada com
aviso de recepção, a sua intenção de alienar a quota e respectivas
condições.

§ 2.º Decorridos 30 dias, contados da data da recepção do aviso a
sociedade e os sócios deverão informar se pretendem ou não exercer
o direito de preferência, sob pena de o cedente poder livremente
alienar a quota.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado, compete a ambos os sócios, os quais são desde já no-
meados gerentes.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
é obrigatória a assinatura de ambos os gerentes, sendo suficiente a
assinatura de qualquer um deles nos assuntos de mero expediente.

ARTIGO 6.º

A sociedade pode proceder à amortização de quotas nos seguin-
tes casos:

a) Insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora aos quais não tenha sido dedu-

zida oposição ou esta tenha sido julgada judicialmente improcedente;
c) Arrematação e venda judicial ou adjudicação judicial, excepto

em inventário.
§ único. A amortização será feita pelo valor que resultar do últi-

mo balanço dado e aprovado, acrescido da parte que lhe couber no
fundo de reservas.

ARTIGO 7.º

Por morte, interdição ou inabilitação de algum sócio, a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos ou capazes e o interdito ou
inabilitado legalmente representado. No caso de falecimento de um
sócio, os respectivos herdeiros designarão um de entre eles que a
todos represente na sociedade enquanto a respectiva quota se man-
tiver indivisa.

ARTIGO 8.º

No caso de dissolução, os sócios serão os liquidatários e proce-
derão à partilha como entre si acordarem, na falta de acordo, serão
os haveres da sociedade licitados verbalmente entre os sócios e ad-
judicados àquele que mais vantagens oferecer em preço e forma de
pagamento.

ARTIGO 9.º

As assembleias gerais, quando a lei não determinar outras formas,
serão convocadas por cartas registadas, com aviso de recepção, di-
rigidas aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 07500939

ANTÓNIO BALBINO DE CARVALHO, SUCESSORES, L.DA

Sede: Rua 5 de Outubro, 15, 3.º, Amarante

Conservatória do Registo Comercial de Amarante. Matrícula n.º 48/
600906; identificação de pessoa colectiva n.º 500312443; data da
apresentação: 000529.

Certifico que foram depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos da prestação de contas da sociedade em epígrafe, relativos ao ano
de exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Lúcia da Costa
Vieira. 07500904

PAREDES

TALHO DUAS IGREJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1666/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503852384; data da
apresentação: 000525.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exercí-
cio do ano de 1998.

Está conforme.

29 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ribeiro
da Costa Pinheiro. 09092986

TALHO DUAS IGREJAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Paredes. Matrícula n.º 1666/
970409; identificação de pessoa colectiva n.º 503852384; data da
apresentação: 000525.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito o
depósito dos documentos referentes à prestação de contas do exer-
cício do ano de 1997.

Está conforme.

29 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Alzira Ri-
beiro da Costa Pinheiro. 09092978

PORTO � 1.A SECÇÃO

JOAQUIM SOARES GOMES DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 39 042; identificação de pessoa colectiva n.º 501511709; nú-
mero e data da apresentação: PC-856/000531; pasta n.º 12 510.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837225

AGRUPAMENTO DE INDUSTRIAIS DE PANIFICAÇÃO
DE VILA NOVA GAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 129; identificação de pessoa colectiva n.º 500011974; nú-
mero e data da apresentação: PC-841/000531; pasta n.º 9314.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837160

CORSINO & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2582; identificação de pessoa colectiva n.º 503292940; número
e data da apresentação: PC-961/000606; pasta n.º 2582.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929910

J. BENTO � CONTABILIDADE, FISCALIDADE E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2933; identificação de pessoa colectiva n.º 503376922; número
e data da apresentação: PC-964/000606; pasta n.º 2933.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929928

C. R. B. � CLUBE RESIDENCIAL DA BOAVISTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 626; identificação de pessoa colectiva n.º 500592136; inscri-
ção n.º 19; número e data da apresentação: 10/000602; pasta n.º 3086.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte re-
gisto:

Designação dos órgãos sociais para 2000/2002:
Conselho de administração: Presidente: João Manuel Ribeiro da

Fonseca Calixto, casado, residente em Serra do Moinho, Figueira do
Guincho, Cascais; Vogais: Maria Teresa Capão Santos, divorciada,
residente na Avenida Barbosa du Bocage, 21, rés-do-chão, Lisboa
e Mário de Sousa Dias Fernandez, casado, residente na Avenida
Infante Santo, 21, 3,º direito, Lisboa.

Fiscal único: efectivo: Belarmino, Eugénio Ferreira & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por César
Abel Rodrigues Gonçalves, casado, residente na Rua Bernardo
Santareno, 27, Casais, Mem Martins ou por António Alberto Hen-
riques Assis, casado, residente na Avenida Manuel da Maia, 11, 1.º,
Lisboa e Suplente: Bernardes, Sismeiro & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por José Manuel de Oli-
veira Vitorino, casado, residente na Rua Augusto Rossini Marques,
7, Cartaxo.

Data: 31 de Janeiro de 2000.

É o que cumpre certificar.

12 de Junho de 2000 � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929952

TÁXIS CENTRAL DA BATALHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 16 995; identificação de pessoa colectiva n.º 501070338; nú-
mero e data da apresentação: PC-836/000531; pasta n.º 19 059.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837110

E. G. I. � SOCIEDADE DE ENGENHARIA, GESTÃO
DE QUALIDADE INDUSTRIAL, IMPORT-EXPORT, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1431; identificação de pessoa colectiva n.º 502640081; número
e data da apresentação: PC-826/000531; pasta n.º 19 956.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837128

SANTOS & EXPOSTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 18 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500240469; nú-
mero e data da apresentação: PC-828/000531; pasta n.º 3079.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837136

ARTUR PEREIRA DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2177-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501070648; nú-
mero e data da apresentação: PC-832/000531; pasta n.º 2177-A.
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Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837039

SANTOS TAVARES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 899; identificação de pessoa colectiva n.º 502910232; número
e data da apresentação: PC-861/000531; pasta n.º 899.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837047

ANDRADE & ARAÚJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3075; identificação de pessoa colectiva n.º 503397636; número
e data da apresentação: PC-843/000531; pasta n.º 3075.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837055

NORBOMBAS � BOMBAGEM DE BETÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4416; identificação de pessoa colectiva n.º 503680362; número
e data da apresentação: PC-842/000531; pasta n.º 4416.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837063

BAVIERA � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7972; identificação de pessoa colectiva n.º 500003165; número
e data da apresentação: PC-830/000531; pasta n.º 2090.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837098

TÁXIS LEITE DA SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 137; identificação de pessoa colectiva n.º 500965617; nú-
mero e data da apresentação: PC-834/000531; pasta n.º 19 057.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837101

F. MAGALHÃES � ESTUDOS E EQUIPAMENTOS
DE ELECTRÓNICA E MECÂNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 650; identificação de pessoa colectiva n.º 501803941; nú-
mero e data da apresentação: PC-823/000531; pasta n.º 19 117.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837233

FERNANDA & MARIA � COMÉRCIO DE PEIXE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3019; identificação de pessoa colectiva n.º 502378305; número
e data da apresentação: PC-860/000531; pasta n.º 3019.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837241

E. G. I.-AMBIENTE � PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
GESTÃO E CONTROLE AMBIENTAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7586; identificação de pessoa colectiva n.º 504574299; número
e data da apresentação: PC-825/000531; pasta n.º 7586.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837250

ANA TERESA � ESTÉTICA E COSMÉTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 847; identificação de pessoa colectiva n.º 501829725; nú-
mero e data da apresentação: PC-837/000531; pasta n.º 15 581.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837268

DUARTE & MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 35 953; identificação de pessoa colectiva n.º 501233288; nú-
mero e data da apresentação: PC-875/000601; pasta n.º 10 716.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837276

CASA DE ARDIAS � SOCIEDADE AGRÍCOLA E COMERCIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4578; identificação de pessoa colectiva n.º 503721719; número
e data da apresentação: PC-892/000601; pasta n.º 4578.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837284
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ALEIXO, FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 925; identificação de pessoa colectiva n.º 502080060; nú-
mero e data da apresentação: PC-852/000531; pasta n.º 17 121.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837195

FERNANDES & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1547; identificação de pessoa colectiva n.º 502657774; número
e data da apresentação: PC-851/000531; pasta n.º 21 284.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837209

FÁBRICA DE MÓVEIS DE FONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 319; identificação de pessoa colectiva n.º 502120959; nú-
mero e data da apresentação: PC-869/000531; pasta n.º 19 139.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837217

FERREIRA & AMORIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 608; identificação de pessoa colectiva n.º 500716587; nú-
mero e data da apresentação: PC-838/000531; pasta n.º 265.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837179

SANTOS & MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 46 250; identificação de pessoa colectiva n.º 502210672; nú-
mero e data da apresentação: PC-853/000531; pasta n.º 17 368.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837187

BALEIATEX � COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE TÊXTEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 40 992; identificação de pessoa colectiva n.º 501629840; nú-
mero e data da apresentação: PC-845/000531; pasta n.º 9260.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837144

IRMÃOS VIEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 712; identificação de pessoa colectiva n.º 500463212; nú-
mero e data da apresentação: PC-932/000602; pasta n.º 21 278.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929782

COMPANHIA DOS UNIFORMES � COMÉRCIO
E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7279; identificação de pessoa colectiva n.º 974915009; número
e data da apresentação: PC-917/000602; pasta n.º 7279.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929790

ABREU, ABREU & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5420; identificação de pessoa colectiva n.º 503890251; número
e data da apresentação: PC-920/000602; pasta n.º 5420.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929812

CUPERMANSO � SERVIÇOS MÉDICOS E INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6763; identificação de pessoa colectiva n.º 974675563; número
e data da apresentação: PC-916/000602; pasta n.º 6763.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929820

EDGARDO JOSÉ AGUIAR PINTO DE ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1559; identificação de pessoa colectiva n.º 503065412; número
e data da apresentação: PC-931/000602; pasta n.º 1559.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929758

FRAGA, BRENHA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8028; identificação de pessoa colectiva n.º 500118795; número
e data da apresentação: PC-916/000602; pasta n.º 9736.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929766
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BRÁS & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 178; identificação de pessoa colectiva n.º 500883262; nú-
mero e data da apresentação: PC-912/000602; pasta n.º 19 137.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929774

X. C. CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3861; identificação de pessoa colectiva n.º 503560073; número
e data da apresentação: PC-886/000601; pasta n.º 3861.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 07694997

REAL COMPANHIA VINÍCOLA DO NORTE DE PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 13; identificação de pessoa colectiva n.º 500227969; número
e data da apresentação: PC-898/000601; pasta n.º 9133.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837330

DUAQUE DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1716; identificação de pessoa colectiva n.º 503110140; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
000602; pasta n.º 1716.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Sede: Deslocada para a Rua do Marão, 66, freguesia de Cedofeita,
Porto.

É o que cumpre certificar.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929731

MOREIRAS, BARBOSA & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3674; identificação de pessoa colectiva n.º 503525499; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 24 e 25/000601; pasta n.º 3674.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções de gerentes, António Moreira Domingues e
de Manuel da Silva Barbosa, por renúncia. Data: 18 de Maio de
2000.

É o que cumpre certificar.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11837292

CARDINAL 2 � ENGENHARIA DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2721; identificação de pessoa colectiva n.º 503322504; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 29/000601; pasta
n.º 2721.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
para 6 000 000$ após o reforço de 5 600 000$, em dinheiro, subs-
crito quanto a 3 320 000$, pelo sócio Jorge Augusto e quanto a
2 280 000$, pelo sócio Rui Miguel, a acrescer às quotas anteriores.

Mais certifico que foram alterados os artigos 1.º, n.º 1 e 3.º, pas-
sando a ter seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Cardinal 2 � Engenharia de
Sistemas, L.da, com sede no Complexo Mota Galiza, sito na Rua Júlio
Dinis, 247, piso 4, Sala E-6, no Porto.

ARTIGO 3.º

O capital social, todo em dinheiro é de 6 000 000$ e corresponde
à soma de duas quotas, sendo uma do valor nominal de 3 600 000$,
que pertence ao sócio Jorge Augusto Vilhena Raminhos Ferreira, e
uma quota do valor nominal de 2 400 000$, que pertence ao sócio
Rui Miguel Gião Santos.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

5 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11837306

BERNINI � GESTÃO E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6457; identificação de pessoa colectiva n.º 504236571; número
e data da apresentação: PC-925/000602; pasta n.º 6457.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929677

JOSÉ DA SILVA MOREIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6535; identificação de pessoa colectiva n.º 504136577; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 33/000601; pasta
n.º 6535.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 2.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na construção de edifícios, obras
especializadas de construção, instalações especiais e actividades de
acabamento � engenharia civil.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

5 de Junho de 2000 � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11837314

T.  F.  S. � TOPOGRAFIA, FOTOGRAMETRIA
E FISCALIZAÇÃO POR SATÉLITE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1971-A/940222; inscrição n.º 10; número e data da apresen-
tação: 20/000602; pasta n.º 1971-A.
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Certifico que na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 15 665$, em dinheiro, subscrito quanto a 2350$, pelo sócio Luís
Gonzaga e quanto a 13 315$, pela sócia Olga de Abreu.

Mais certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os
artigos 1.º, 3.º, sendo aditado um § único ao mesmo artigo 3.º, pas-
sando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade tem a firma T. F. S. � Topografia, Fotogrametria e
Fiscalização por Satélite, L.da, e tem a sua sede na Rua Francisco
Alexandre Ferreira, 96-F, rés-do-chão, freguesia de Santa Marinha,
do concelho de Vila Nova de Gaia.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 32 500 euros, e está dividido em duas quotas, uma do valor
nominal de 27 625 euros, pertencente à sócia Olga de Abreu Fon-
seca Monteiro e outra do valor nominal de 4875 euros, pertencente
ao sócio Luís Gonzaga de Abreu Fonseca Monteiro.

§ único. Podem ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de cinco vezes o capital social.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929740

MANUEL COSTA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 086; identificação de pessoa colectiva n.º 501970665; ins-
crição n.º 3; número e data da apresentação: 19/000602; pasta
n.º 19 424.

Certifico que na sociedade em epígrafe, foi aumentado o capital
com 2410$, em dinheiro, subscrito em partes iguais por ambos os
sócios.

Mais certifico que após redenominação foram alterados os arti-
gos 1.º, n.º 1, 2.º e 3.º, sendo aditado o § único ao mesmo artigo 3.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Manuel Costa & Ferreira, L.da, com
sede na Rua do Paço, 746, freguesia de Avintes, do concelho de Vila
Nova de Gaia.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste em carpintaria de mobiliário, fabrico e
comercialização de embalagens e caixotarias, fabrico de carpintaria
de apoio à construção civil e às indústrias em geral.

ARTIGO 3.º

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

§ único. Podem ser exigidas aos sócios prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de cinco vezes o capital
social.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929723

BRANQUI � ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
DE ORGANIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3008; identificação de pessoa colectiva n.º 503377767; número
e data da apresentação: PC-882/000601; pasta n.º 3008.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837411

JOSÉ SANTOS CRUZ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 24 990; identificação de pessoa colectiva n.º 500957070; nú-
mero e data da apresentação: PC-887/000601; pasta n.º 15 695.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 07694989

ARIADNE � SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA E PSICOTERAPIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7328; identificação de pessoa colectiva n.º 504612930; número
e data da apresentação: PC-941/000605; pasta n.º 7328.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11919353

ECOSIS � EMPRESA DE COMPUTADORES E SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 889; identificação de pessoa colectiva n.º 502145056; nú-
mero e data da apresentação: PC-908/000602; pasta n.º 15 666.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929715

AMBULÂNCIAS ALFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4613; identificação de pessoa colectiva n.º 503720909; inscri-
ção n.º 8; número e data da apresentação: 8/000605; pasta n.º 4613.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os arti-
gos 3.º e § único do 4.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, dividido em quatro quotas, assim subscritas:

Duas dos valores nominais de 1 333 000$, cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Manuel da Costa e Silva e José
Fernando da Silva Maia; e

Duas dos valores nominais de 667 000$, cada uma, pertencentes
ao sócio Mário António da Silva Carneiro.

ARTIGO 4.º

§ único. Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer um dos gerentes; no entanto, para validamente representar e obrigar
a sociedade em todos os seus actos e contratos que envolvam responsa-
bilidade são necessárias as assinaturas de dois gerentes em conjunto.

Mais certifico que foram designados gerentes todos os sócios em 14 de
Abril de 2000.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929847
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F. ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 005; identificação de pessoa colectiva n.º 500111898; nú-
mero e data da apresentação: PC-872/000601; pasta n.º 15 600.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837349

CHEN WUXING & WENYING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4868; identificação de pessoa colectiva n.º 503776114; número
e data da apresentação: PC-899/000601; pasta n.º 4868.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837357

C E DT � COMUNICAÇÕES, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5237; identificação de pessoa colectiva n.º 503851906; número
e data da apresentação: PC-901/000601; pasta n.º 5237.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837373

CASA DAS AZÁLEAS � SOCIEDADE
COMERCIAL E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6771; identificação de pessoa colectiva n.º 504194828; número
e data da apresentação: PC-891/000601; pasta n.º 6771.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837381

HIDRAULICART � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
DE CERÂMICAS E BOMBAS HIDRAULICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7524; identificação de pessoa colectiva n.º 504543431; número
e data da apresentação: PC-894/000601; pasta n.º 7524.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837390

C. B. � CONFEITARIA DO BOLHÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7264; identificação de pessoa colectiva n.º 504424726; número
e data da apresentação: PC-904/000601; pasta n.º 7264.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837403

CASA DO CAMPO � ARTIGOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2827; identificação de pessoa colectiva n.º 503345016; número
e data da apresentação: PC-958/000606; pasta n.º 2827.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929901

CAMILO DE SOUSA MOTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 19 867; identificação de pessoa colectiva n.º 500326002; nú-
mero e data da apresentação: PC-965/000606; pasta n.º 3829.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929871

AUGUSTO & CELESTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 143; identificação de pessoa colectiva n.º 502726873; número
e data da apresentação: PC-942/000605; pasta n.º 143.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929863

AMBULÂNCIAS ALFA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4613; identificação de pessoa colectiva n.º 503720909; inscrição
n.º 10; número e data da apresentação: 11/000605; pasta n.º 4613.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 3.º
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
4 000 000$, dividido em quatro quotas, assim subscritas:

Duas dos valores nominais de 1 333 000$, cada uma, pertencen-
tes uma a cada um dos sócios, José Manuel da Costa e Silva e
Miguel Araújo de Faria; e

Duas dos valores nominais de 667 000$, cada uma, pertencentes
ao sócio Mário António da Silva Carneiro.

Mais certifico que foi designado gerente Miguel Araújo de Faria,
em 29 de Maio de 2000.

O texto actualizada foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11919361

EDIALA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6286; identificação de pessoa colectiva n.º 504086472; número
e data da apresentação: PC-918/000602; pasta n.º 6286.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1998, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929685
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AUTO TÁXIS CARCEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 858; identificação de pessoa colectiva n.º 500903824; nú-
mero e data da apresentação: 926/000602; pasta n.º 213.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929693

CORREIA & ALMERINDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 720; identificação de pessoa colectiva n.º 500438137; nú-
mero e data da apresentação: PC-910/000602; pasta n.º 8936.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929707

ALFREDO MOREIRA DA SILVA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3608; identificação de pessoa colectiva n.º 500533288; número
e data da apresentação: PC-905/000601; pasta n.º 10 500.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837497

COMÉRCIO AUTOMÓVEIS ARMANDO
MARQUES & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 768; identificação de pessoa colectiva n.º 502359145; nú-
mero e data da apresentação: PC-889/000601; pasta n.º 4836.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837500

DESCO � FÁBRICA PORTUGUESA DE MATERIAL
ELÉCTRICO E ELECTRÓNICO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 21 376; identificação de pessoa colectiva n.º 500084386; nú-
mero e data da apresentação: PC-885/000601; pasta n.º 1998.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929642

CERQUEIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 15 773; identificação de pessoa colectiva n.º 500529388; nú-
mero e data da apresentação: PC-883/000601; pasta n.º 5597.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929650

BÁRBARA BRANCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 36 982; identificação de pessoa colectiva n.º 501271791; nú-
mero e data da apresentação: PC-893/000601; pasta n.º 235.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929073

SARDINHA & LEITE � INDÚSTRIA
DE PAVIMENTOS DE MADEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 9029; identificação de pessoa colectiva n.º 504190679; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 12/000602; pasta
n.º 9029.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi alterado o artigo 1.º,
passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Sardinha & Leite � Indús-
tria de Pavimentos de Madeira, S. A., e tem a sua sede na Rua da
Voltinha, freguesia de Pedroso, concelho de Vila Nova de Gaia, mas
poderá estabelecer sucursais ou mudar a sua sede quando o enten-
der o seu conselho de administração.

O texto actualizado foi depositado na pasta.

É o que cumpre certificar.

6 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11929669

FÁBRICA DE ESTAMPARIAS E ACABAMENTOS RECOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 247; identificação de pessoa colectiva n.º 500105677; nú-
mero e data da apresentação: PC-907/000601; pasta n.º 15 918.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837454

DOMINGOS OLIVEIRA, ARMINDA & AZEVEDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 567; identificação de pessoa colectiva n.º 501432108; nú-
mero e data da apresentação: PC-880/000601; pasta n.º 17 395.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837462

SOCIEDADE CONSTRUÇÕES URBI 95, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 3409; identificação de pessoa colectiva n.º 503466042; número
e data da apresentação: PC-902 e 903/000601; pasta n.º 3409.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas aos anos de 1997 e
1998, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837365
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PADARIA E CONFEITARIA DE SANTO OVIDIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 38 812; identificação de pessoa colectiva n.º 501495258; nú-
mero e data da apresentação: PC-890/000601; pasta n.º 9969.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837489

ABILIO E CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 861; identificação de pessoa colectiva n.º 502072814; nú-
mero e data da apresentação: PC-943/000605; pasta n.º 10 718.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11929839

BOATO � HOTELARIA E SIMILARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 857; identificação de pessoa colectiva n.º 502500921; número
e data da apresentação: PC-873 e 874/000601; pasta n.º 7187.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas aos anos de 1997 e 1998,
da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837420

ARTUR MANUEL & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 22 478; identificação de pessoa colectiva n.º 500434603; nú-
mero e data da apresentação: PC-888/000601; pasta n.º 14 502.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837438

RICHARD HOOPER & SONS (PORTUGAL), L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 14 843; identificação de pessoa colectiva n.º 501633693; nú-
mero e data da apresentação: PC-896/000601; pasta n.º 21 077.

Certifico que ficam depositados, na pasta respectiva, os documen-
tos referentes à prestação de contas relativas ao ano de 1999, da
sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11837446

CASREST � RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 8950; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 47/
000510; pasta n.º 8950.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o seguinte contrato de sociedade, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CASREST � Restaurantes, L.da

e tem a sua sede na Rua da Constituição, 1395, freguesia de Cedo-
feita, do concelho do Porto.

2 � A gerência fica autorizada a deslocar a sede social dentro do
mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como criar ou
encerrar filiais ou qualquer forma de representação social, em territó-
rio nacional e estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na exploração de estabele-
cimentos hoteleiros, nomeadamente, restaurantes, snack-bar e simi-
lares. Promoção imobiliária, compra e venda de bens imóveis, reven-
da dos adquiridos para esse fim, arrendamento, gestão e administração
de imóveis, próprios.

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

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
200 000 euros, dividido em 11 quotas, sendo duas iguais do valor
nominal de 26 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios,
Manuel Pereira dos Santos e Joaquim Augusto Pereira dos Santos,
uma no valor nominal de 24 000 euros pertencente ao sócio Floro
Oliveira de São Martinho, três iguais do valor nominal de 20 000 eu-
ros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Abílio José Mendes
Veloso Amaral, Valdemar Conceição Gonçalves Almeida e António
Fernando Gomes da Silva Azeredo, duas iguais do valor nominal de
14 000 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios, Rui Fernando
Mendes Duarte e Francisco José da Costa e Silva, três iguais do
valor nominal de 12 000 euros, pertencentes aos sócios, Rosa Ma-
ria Conceição Coelho Duarte, Ana Maria Barbedo Gomes Gaspar e
Joseli Ferreira dos Santos.

2 � Serão admitidas prestações suplementares de capital até ao
montante, máximo de 750 000 euros, desde que haja deliberação
nesse sentido pela assembleia geral, o que se verificará, quando, pelo
menos, votarem favoravelmente os sócios que representem três quar-
tos do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, confor-
me for deliberado em assembleia geral, bem como a sua representa-
ção, cabem aos sócios Joaquim Augusto Pereira dos Santos, Ana
Maria Barbedo Gomes Gaspar, António Fernando Gomes da Silva
Azeredo e Rosa Maria Conceição Coelho Duarte, que desde já fi-
cam nomeados gerentes por um período de dois anos.

2 � Para vincular a sociedade, em todos os seus actos e contra-
tos, é necessária a intervenção de dois gerentes, bastando a de um
deles para os actos de mero expediente.

3 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a sociedade
em actos e contratos que não digam respeito aos negócios sociais.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência poderá:
a) Celebrar contratos de locação financeira e adquirir ou vender

veículos automóveis.
b) Contrair empréstimos ou outro tipo de financiamentos e reali-

zar operações de crédito que sejam permitidas por lei, prestando as
garantias exigidas pelas entidades mutuantes, até ao montante de
40 000 000$.

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

O aumento de capital fica dependente dos votos favoráveis dos
sócios que representem, pelo menos, três quartos do capital social.

ARTIGO 7.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 qualquer

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

c) Falência, interdição ou insolvência do respectivo titular;
d) Quando a quota for retirada da livre disponibilidade do seu

titular, nomeadamente quando por partilha, por divórcio ou separa-
ção de pessoas e bens, a quota não for adjudicada no seu todo ao
respectivo titular, ao cônjuge ou aos filhos;
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e) Cessão de quota sem prévio consentimento da sociedade;
f) Quando o sócio viole os seus deveres e obrigações para com a

sociedade ou por qualquer forma, prejudique gravemente o bom nome
da sociedade;

g) Quando o sócio exerça a actividade, que concorra com a desta
sociedade.

2 � A contrapartida da amortização será calculada nos seguintes
termos:

1 � Nos casos previstos nas alíneas a), b), c) e d), será corres-
pondente ao valor resultante da avaliação económica da quota, efec-
tuada por entidade devidamente credenciada para o efeito, à data da
amortização ou;

2 � Nos casos previstos nas alíneas e), f) e g), do número ante-
rior, será correspondente ao valor nominal da quota amortizada,
acrescida da respectiva parte nos fundos de reserva e nos lucros
apurados e não distribuídos.

§ único. O valor da quota a amortizar, determinado de acordo com
os pontos anteriores, será pago em três prestações anuais, a come-
çar no prazo de seis meses sobre a sua fixação definitiva.

ARTIGO 8.º

Os lucros serão integralmente distribuídos, salvo deliberação da
assembleia geral em contrário com os votos representativos de três
quartos do capital social.

Está conforme.

A Adjunta de Conservador, Maria Helena Ferreira da Silva
Neves. 11922516

SANTO TIRSO

JOSÉ & BENTA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3668/970213; identificação de pessoa colectiva n.º 501266372;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286577

JOSÉ GOMES DA SILVA BARRA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3666/970213; identificação de pessoa colectiva n.º 500369836;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286569

BIALFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3669/970213; identificação de pessoa colectiva n.º 503438073;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286534

BIAL-ARISTEGUI, PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4196/990108; identificação de pessoa colectiva n.º 504459180;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286542

MEDIBIAL � PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3667/970213; identificação de pessoa colectiva n.º 502661046;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286526

BIALPORT � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4275/990511; identificação de pessoa colectiva n.º 504404512;
data da entrega para depósito: 000412.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

17 de Abril de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286550

MACS � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4527/000329; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 17/000329.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas, foi constituída
a sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes, em que são sócios:

1.º Manuel António Costa da Silva, número de identificação fis-
cal 176460500, natural da freguesia de Massarelos, concelho do
Porto, casado em comunhão de adquiridos com a segunda outor-
gante, com quem reside, titular do bilhete de identidade n.º 6641076,
emitido pelos Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 24 de
Setembro de 1999.

2.º Maria Alice de Sá Oliveira, número de identificação fiscal
194935116, natural da freguesia de Lousado, concelho de Vila Nova
de Famalicão e residente na Urbanização Santo António, 1, fregue-
sia de S. Martinho de Bougado, concelho da Trofa, titular do bilhe-
te de identidade n.º 8716165 emitido pelos Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, em 24 de Setembro de 1999.

1.º

A sociedade adopta a denominação MACS � Comércio
Têxtil, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Urbanização Santo António, 1,
Finzes, freguesia de São Martinho de Bougado, concelho de Trofa.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
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como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de representa-
ção, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: comércio, importação e exportação,
por grosso e retalho de tecidos e obras têxteis.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, dividido em duas quotas iguais de 2 500 000$, uma de
cada sócio.

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 100 vezes o valor deste.

6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios dependendo do consenti-
mento da sociedade quando feita a estranhos, atribuindo-se à socie-
dade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lu-
gar o direito de preferência a exercer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já, designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Gra-
ça Simões da Rocha. 09623191

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES CUNHA & CARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4533/000404; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 5/000404.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes, da qual são sócios:

1.º Camilo Cândido da Silva Carneiro, contribuinte
n.º 156307120, casado em comunhão de adquiridos com Maria
Adriana Maia Cunha, natural da freguesia de Alvarelhos, concelho
da Trofa, onde reside na Rua Central de Cidoi.

2.º Adriano Ferreira da Cunha, contribuinte n.º 148560957, casado
em comunhão geral com Maria Conceição Silva Maia, natural da
freguesia de Lousada (São Miguel), concelho de Lousada, residente
na Rua Central de Cidoi, dita freguesia de Alvarelhos.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Construções Cunha &
Carneiro, L.da, tem a sua sede na Rua Central de Cidoi, freguesia de
Alvarelhos, concelho da Trofa.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá a sede social
ser transferida para outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, ficando ainda autorizada a criar sucursais, agências,
filiais ou quaisquer outras formas de representação.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste na construção de edifícios.

ARTIGO 3.º

O capital social, subscrito e realizado em dinheiro, é de
1 200 000$, distribuído por duas quotas iguais de 600 000$, uma de
cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade dispensada de caução e remunerada ou
não, conforme for deliberado em assembleia geral, incumbe a am-
bos os sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo sempre
necessárias as assinaturas conjuntas de dois gerentes para obrigar a
sociedade em todos os seus actos e contratos.

§ único. Ficam incluídos nos poderes de gerência a compra e
venda de veículos automóveis.

ARTIGO 5.º

A cessão total ou parcial de quotas é livre entre os sócios,
carecendo do consentimento da sociedade quando feita a es-
tranhos.

ARTIGO 6.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não prescreva outras for-
malidades, serão convocadas por cartas registadas, dirigidas aos só-
cios, com a antecedência mínima de 20 dias.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09623612

ESTALAGEM PRADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4540/000418; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 11/000418.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes, da qual são sócios:

1.º Fernando Alves Carneiro, número de identificação fiscal
141124253, natural da freguesia de Santa Cristina do Couto, deste
concelho, casado em comunhão de adquiridos com Maria Inês Men-
des Carneiro, a segunda outorgante, residente no lugar de Vermoim,
freguesia de Carreira, deste concelho.

2.º Maria Inês Mendes Carneiro, número de identificação fiscal
141124245, casada com o primeiro outorgante e com ele residente,
natural da freguesia de Paredes de Viadores, concelho de Marco de
Canaveses, outorgando o primeiro e a segunda por si e ambos em
representação de seu filho menor: Fernando Jorge Mendes Carnei-
ro, número de identificação fiscal 218739320, natural da dita fre-
guesia de Carreira e residente com seus pais.

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Estalagem Pradaria, L.da, e tem a
sua sede no lugar de Vermoim, freguesia de Carreira, concelho de
Santo Tirso.

ARTIGO 2.º

O objecto social consiste em actividades hoteleiras, nomeada-
mente, estalagem, restaurante, bar, snack-bar, empreendimentos tu-
rísticos e imobiliários, construção civil, compra e venda de imóveis
e revenda dos adquiridos para esse fim.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é 2 000 000$,
distribuído por três quotas, sendo uma do valor nominal de
1 000 000$, pertencente ao sócios Fernando Alves Carneiro, uma do
valor nominal de 800 000$, pertencente à sócia Maria Inês Mendes
de Carneiro e uma do valor nominal de 200 000$, pertencente ao
sócio Fernando Jorge Mendes Carneiro.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for deli-
berado em assembleia geral, incumbe ao sócio, Fernando Alves
Carneiro, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios Fernando Alves Carneiro e
Maria Inês Mendes Carneiro realização de prestações suplementa-
res de capital até ao montante de 5 000 000$.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas entre sócios é livre, mas a favor de estra-
nhos, depende do consentimento da sociedade, a qual tem direito
de preferência em primeiro lugar e os sócios não cedentes em se-
gundo.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09634614
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FIOCARDA, FIAÇÃO E CARDAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 4541/000418; inscrição n.º E-1; número e data da apresenta-
ção: 12/000418.

Certifico que entre as pessoas a seguir indicadas foi constituída a
sociedade em epígrafe, a qual se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes, da qual são sócios:

1.º Ilídio da Costa Teles, número de identificação fiscal
137086520, natural da freguesia de Vale de Estrela, concelho da
Guarda, casado em comunhão geral com a segunda outorgante, com
quem reside titular do bilhete de identidade n.º 629705, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa, em 7 de Setembro de
1994.

2.º Maria Manuela Fernandes Mateus Teles, número de identifi-
cação fiscal 158079434, natural de Angola e residente na Rua da
Indústria, 276, freguesia e Vila das Aves, deste concelho, titular do
bilhete de identidade n.º 8658771 emitido pelo Centro de Identifica-
ção Civil e  Criminal de Lisboa, em 7 de Fevereiro de 1991.

1.º

A sociedade adopta a denominação Fiocarda, Fiação e Carda-
gem, L.da

2.º

1 � Tem a sua sede na Rua da Indústria, 276, freguesia e Vila
das Aves, concelho de Santo Tirso.

2 � Por simples deliberação a gerência poderá deslocar a sua sede
para dentro do mesmo concelho, ou para concelhos limítrofes, bem
como abrir filiais, sucursais, agências ou outras formas de represen-
tação, quer em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto: cardação e fiação de fios têxteis e
comércio de fios têxteis.

4.º

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

5.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital até 100 vezes o valor deste.

6.º

A cessão de quotas é livre entre sócios dependendo do consenti-
mento da sociedade quando feita a estranhos, atribuindo-se à socie-
dade em primeiro lugar e aos sócios não cedentes em segundo lu-
gar o direito de preferência a exercer nos termos gerais.

7.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, compete aos gerentes a nomear em assembleia geral.

2 � Ficam desde já, designados gerentes os actuais sócios.
3 � Para obrigar a sociedade em todos os actos e contratos é

suficiente a assinatura de um gerente.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09634606

M. ANTÓNIO SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 1146/820503; identificação de pessoa colectiva n.º 501262849;
data da entrega para depósito: 000505.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Gra-
ça Simões da Rocha. 09744932

IMERCA � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3810/971120; identificação de pessoa colectiva n.º 503858943;
data da entrega para depósito: 000505.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1998.

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Gra-
ça Simões da Rocha. 09744967

TESCO � COMPONENTES PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 2843/930909; identificação de pessoa colectiva n.º 503162477;
data da entrega para depósito: 000505.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora Auxiliar, Maria da Gra-
ça Simões da Rocha. 09634258

MAK � COLAS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 151/600217; identificação de pessoa colectiva n.º 500258384;
data da entrega para depósito: 000428.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 09634959

PORTELA & C.A, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Santo Tirso. Matrícula
n.º 3864/971110; identificação de pessoa colectiva n.º 500220913;
data da entrega para depósito: 000428.

Certifico que a sociedade em epígrafe, depositou a acta e do-
cumentos legais, respeitante ao depósito de contas do ano de exer-
cício de 1999.

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Conservadora, Maria Manuela Maga-
lhães da Silva Neto. 06286518

VILA DO CONDE

FELIZ PESCA � SOCIEDADE DE PESCA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2284/980511; identificação de pessoa colectiva n.º 504183567;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/980129.

Certifico que o capital social da sociedade em epígrafe foi aumen-
tado de 400 000$ para 10 400 000$, mediante o reforço de
10 000 000$, tendo, em consequência, sido alterado o artigo 3.º, do
pacto social, que ficou com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e outros
valores é de 10 400 000$, dividido em três quotas, sendo uma de



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(85)

5 200 000$, do sócio Abel Azevedo Moreira e uma de 2 700 000$,
do sócio José Marques Festas e outra de 2 500 000$, da sócia Rita de
Cassia da Cunha Regufe Festas.

Relatório de verificação

Das entradas em espécie para realização do aumento do capital
social, elaborado nos termos do artigo 28.º, do Código das Socieda-
des Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de Se-
tembro

1 � Objectivo � A realização do capital social, por entradas em
bens, diferentes de dinheiro, está sujeita ao relatório efectuado nos
termos do artigo 28.º do Código das Sociedades Comerciais.

O presente relatório, elaborado nos termos do n.º 3, do artigo 28.º,
do Código das Sociedades Comerciais, tem por objectivo certificar
o valor dos bens que constituem as entradas em espécie, livres de
ónus ou encargos, quer na realização do aumento da quota do só-
cio José Marques Festas, pessoa singular com o número fiscal de
contribuinte 181092620, quer na realização da quota da nova sócia
Rita Decárcia da Cunha Regufe Festas, pessoa singular com o nú-
mero fiscal de contribuinte 181092638, casada com José Marques
Festas, no regime de comunhão de adquiridos, no aumento do capi-
tal social de 400 000$ para 10 400 000$, da sociedade Feliz Pesca �
Sociedade de Pesca, L.da, pessoa colectiva com o número 504183567,
do cartão de identificação e sede em Vila do Conde.

O capital social actual da referida sociedade é de 400 000$, divi-
dido em duas quotas iguais de 200 000$, cada uma, das quais são
titulares os sócios José Marques Festas e Abel Azevedo Moreira. O
aumento do capital social é de 10 000 000$, sendo o aumento da
quota subscrita pelo sócio José Marques Festas de 2 500 000$, o
qual acrescido da quota subscrita pela sócia Rita Decárcia da Cunha
Regufe Festas, no montante de 2 500 000$, é correspondente a 50% do
capital social.

2 � Identificação do titular dos bens � José Marques Festas,
casado com Rita Decárcia da Cunha Regufe Festas, no regime da
comunhão de adquiridos, com instalações e residência na Avenida
D. Manuel I, 265, em Vila do Conde, titular do cartão de identifi-
cação de empresário em nome individual com o n.º 806866292, e
com o CAE-05011, correspondente à actividade de pesca marítima

3 � Descrição dos bens � A entrada em espécie com que o sócio
José Marques Festas aumenta a sua quota no capital social e a es-
posa Rita Decárcia da Cunha Regufe Festas entra para a sociedade,
é representada pela embarcação com  o nome Mãe Puríssima, regis-
tada em 16 de Abril de 1992, na Capitania do Porto de Vila do
Conde, a favor de José Marques Festas, por meio do auto de regis-
to de propriedade n.º 215.

Do título de propriedade emitido pela Capitania do Porto de Vila
do Conde, para além de outras especificações técnicas, consta ain-
da que este foi o primeiro registo definitivo de propriedade da em-
barcação, que a mesma tem o casco em madeira, e está classificada
para a pesca costeira e com aparelhos de linhas, anzóis e redes.

4 � Avaliação dos bens � Através dos procedimentos de revi-
são de contas, verificámos que o titular do bem supra referido é José
Marques Festas, que o tem afecto à sua actividade de pesca maríti-
ma, e que aceitamos para a sua avaliação o valor contabilístico por
que está registado na sua escrituração, valorizado de acordo com o
critério valorimétrico do custo de aquisição, corrigido para o seu
valor actual de mercado, tendo em consideração, designadamente o
seguinte:

4.1. � Critérios de avaliação dos bens:
4.1.1. � Valorização da embarcação pelo seu valor líquido, das

amortizações acumuladas, tendo em conta o seu bom estado actual
de uso e de conservação: 43 050 000$.

4.1.2. � Pela aplicação ao valor líquido referido no ponto ante-
rior, do coeficiente de desvalorização da moeda, fixado em 1,25 para
o ano de 1992. Pela portaria n.º 280/98 de 6 de Maio, seria obtido
o valor líquido actual de 43 050 000$ x 1,25 = 53 812 500$.

4.1.3 � Verificação física do estado de conservação do bens.
4.1.4. � Comparação do valor líquido das amortizações acumu-

ladas com o valor actual de mercado, recorrendo para tal a uma
empresa independente de construção e reparação naval (Sienave) a
qual avaliou a referida embarcação em 43 000 000$, conforme re-
latório com data de 15 de Abril de 1998.

4.2. � Avaliação dos bens:
Em nossa opinião, o valor de 43 000 000$ atribuído à embarca-

ção do empresário em nome individual, José Marques Festas, ultra-
passa o valor nominal das entradas a efectuar em bens diferentes de
dinheiro, para a realização das quotas subscritas no total de
5 000 000$ em 38 000 000$, diferença esta que irá para crédito da
conta de suprimentos deste sócio.

5 � Conclusão � Em face do exporto, conclui-se que a entrada
em espécie acima descrita, tem por titular, José Marques Festas, está

avaliada em 43 000 000$, tendo em conta o valor por que se encon-
tra escriturada de acordo com o critério valorimétrico do custo his-
tórico de aquisição, corrigido em conformidade com a alínea a), do
n.º 6.7, da directriz contabilística n.º 13 (conceito de justo valor) e
tendo em conta os critérios de valorimetria definidos no Decreto-Lei
n.º 410/89 de 21 de Novembro, que aprovou o Plano Oficial de Con-
tabilidade, é equivalente às entradas em dinheiro com que poderia
ser adquirida e ultrapassa em 38 000 000$ o valor das quotas subs-
critas e é útil à sociedade, cuja actividade está na continuação da
que vinha sendo desenvolvida pelo referido titular.

O presente relatório destina-se a ser colocado à disposição dos
sócios da sociedade e deve ao mesmo ser dada a publicidade neces-
sária, nos termos do disposto no n.º 6, do artigo 28.º, do Código das
Sociedades Comerciais.

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

Está conforme.

30 de Setembro de 1998. � A Ajudante Principal, (Assinatura
ilegível.) 08134596

SANTARÉM
ALMEIRIM

O REI DO BARATO � COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS
E PAVIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 542/
941221; identificação de pessoa colectiva n.º 503332542; inscri-
ção: 000518.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749500

NOVA RECTIFICADORA DAVID & JOSÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 260/
900104; identificação de pessoa colectiva n.º 502266600; inscri-
ção: 000518.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749497

MONOVOLT � MANUTENÇÃO
E CONSERVAÇÃO ELÉCTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 724/
971124; identificação de pessoa colectiva n.º 503655856; inscri-
ção: 000512.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1998, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749373

QUINTA DO FORAL � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 411/
920918; identificação de pessoa colectiva n.º 502846798; inscri-
ção: 000511.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 154 � 6 de Julho de 200014 410-(86)

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749250

HORTIM � HORTÍCOLA DÁLMEIRIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 271/
891113; identificação de pessoa colectiva n.º 502245379; inscri-
ção: 000427.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749039

HENRIQUE II � VELHARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 556/
950321; identificação de pessoa colectiva n.º 503455504; inscri-
ção: 000427.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749004

IRMÃOS LEONORES � SOCIEDADE VÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 610/
960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503629359; inscri-
ção: 000427.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749012

MANUEL VINAGRE MONTEZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 242/
730724; identificação de pessoa colectiva n.º 500181322; inscri-
ção: 000427.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10748970

CANELAS IRMÃOS � DISTRIBUIDORA
DE PRODUTOS ALIMENTARES E BEBIDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 695/
970414; identificação de pessoa colectiva n.º 503862576; inscri-
ção: 000511.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749241

ADEGA DE BENFICA DO RIBATEJO,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 774/
980804; identificação de pessoa colectiva n.º 504211390; inscri-
ção: 000511.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749233

SOCIEDADE AGRÍCOLA QUINTA DO LAGO AZUL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 472/
931001; identificação de pessoa colectiva n.º 503076570; inscri-
ção: 000511.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749225

MATEUS & CARREIRA � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 705/
970626; identificação de pessoa colectiva n.º 503918962; inscri-
ção: 000427.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749020

SERPINTO � SERVIÇOS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 808/
990423; identificação de pessoa colectiva n.º 504673505; inscri-
ção: 000428.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749160

TELETEJO � TELECOMUNICAÇÕES DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 337/
910117; identificação de pessoa colectiva n.º 502480840; inscri-
ção: 000508.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1998, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10748644

ELECTROTEJO � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS
DO RIBATEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 7/
790919; identificação de pessoa colectiva n.º 500864993; inscri-
ção: 000508.
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Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1998, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749187

PINHÃOVINHOS � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA DE VINHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 609/
960327; identificação de pessoa colectiva n.º 503628760; inscri-
ção: 000511.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

30 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749217

GODINHO & MOLEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 843/
991119; inscrição: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749560

AGRIHORTA � PRODUÇÃO E COMÉRCIO
DE PRODUTOS AGRÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 319/
901004; identificação de pessoa colectiva n.º 502435194; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749578

RAPOSO � COMÉRCIO E APLICAÇÕES
DE REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 784/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504267930; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749586

RAPOSO & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 142/
871105; identificação de pessoa colectiva n.º 501396535; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749594

TRANSFIDALVES � SOCIEDADE DE TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 533/
941021; identificação de pessoa colectiva n.º 503295515; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749608

TOMÉ & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 155/
880119; identificação de pessoa colectiva n.º 500745145; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749616

AS CORTES � LIVRARIA E PAPELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almeirim. Matrícula n.º 164/
880302; identificação de pessoa colectiva n.º 501941959; inscri-
ção: 000523.

Certifico que ficaram depositados, todos os documentos respeitan-
tes ao registo de prestação de contas do ano de 1999, da sociedade
em epígrafe.

31 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fátima
Carvalho Ribeiro. 10749624

SANTARÉM

RAÚL SIMÕES DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Santarém. Matrícula n.º 860/
750918; identificação de pessoa colectiva n.º 500400652; inscri-
ção n.º 9; número e data da apresentação: 37/970331.

Certifico que por escritura de 3 de Março de 1997, lavrada a
fls. 69 v.º, do Livro n.º 186-B, do 2.º Cartório Notarial de Santarém,
foi alterado o contrato da sociedade em epígrafe, quanto aos arti-
gos 2.º, 3.º e 7.º que ficaram com a redacção seguinte:

ARTIGO 2.º

O seu objecto é o comércio de louças, vidros e similares e comér-
cio por grosso e a retalho de malhas e confecções.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 500 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro, dividido em três quotas, uma de 250 000$, pertença do sócio
Manuel Elias Carriço, outra de 125 000$, do sócio Ricardo Manuel
Martins Carriço e outra de 125 000$, pertença do sócio João Ma-
nuel Martins Carriço.

ARTIGO 7.º

A gerência da sociedade será exercida por gerentes, eleitos em
assembleia geral, com dispensa de caução, com ou sem remunera-
ção, conforme for deliberado em assembleia geral, ficando nomea-
dos, desde já, gerentes da sociedade, todos os actuais sócios.

§ 1.º Para obrigar a sociedade, em todos os actos e contratos, são
suficientes as assinaturas de dois gerentes, sendo uma delas obriga-
toriamente a do gerente Manuel Elias Carriço.

§ 2.º É proibido a qualquer dos gerentes apor a assinatura da
sociedade em obrigações estranhas aos negócios sociais, nomeada-
mente letras de favor, fianças, abonações e semelhantes.
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§ 3.º Os actos de mero expediente, podem ser praticados por qual-
quer dos gerentes.

§ 4.º Qualquer dos sócios pode fazer-se representar na gerência da
sociedade ou em assembleias gerais, por procurador.

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

Está conforme o original.

23 de Março de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria da Concei-
ção Jaco Alves. 07204655

SETÚBAL
ALMADA

MODERNOX � SOCIEDADE INDUSTRIAL
DE EQUIPAMENTOS HOTELEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 103/000106; identificação de pessoa colectiva
n.º 502471506; inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 13/
000106.

Certifico que foi registada a alteração parcial do contrato, quanto
aos artigos 3.º, 5.º e 6.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

A sua sede é na Quinta do Gato Bravo, Rua Adelino da Palma
Carlos, lote 19, freguesia do Feijó, do concelho de Almada.

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro é de
30 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 24 000 000$, e uma do valor nominal
de 6 000 000$, pertencentes ao sócio Estevam Augusto Neves.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio Estevam Augusto
Neves, que desde já fica nomeado gerente, sendo suficiente a sua
assinatura para obrigar a sociedade, podendo a gerência ser ou não
remunerada, conforme for deliberado em assembleia geral.

O texto completo do contrato social, na sua redacção actualiza-
da, ficou depositado na pasta respectiva.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867639

FEITO À MEDIDA � DECORAÇÃO DE INTERIORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 108/000112; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/000112.

Certifico que entre Ilda Maria Gomes Lopes Rodrigues e Maria
Celeste Figueiredo Jorge da Silva Luxo, foi constituída a sociedade
acima referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Feito à Medida � Decoração de
Interiores, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua António Andrade, (an-
tiga Estrada Nacional 377), 1138, Quintinhas, freguesia da Charne-
ca da Caparica, concelho de Almada.

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 importação, exportação e co-
mércio de artigos de decoração e móveis, decoração de interiores.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 1 002 410$, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas iguais de
501 205$, cada, uma de cada uma das sócias.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeadas gerentes as sócias.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar a quota de qualquer sócio, quando
esta for sujeita a arrolamento, arresto, penhora, quando for incluída
em massa falida, ou quando, fora 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.

Vai conferida e conforme o original.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867701

J. & MARIA GRACIOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 104/000106; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 14/000106.

Certifico que entre Maria Manuela da Silva Gracioso Cadeirinhas
e Paulo Jorge da Silva Gracioso, foi constituída a sociedade acima
referida, cujo contrato é o seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma J. & Maria Gracioso, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Clube Sargento da Ar-
mada, letras FV, freguesia do Feijó, do concelho de Almada.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio a retalho de géneros ali-
mentares, incluindo frutas e verduras.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, cada, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete a ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes.
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2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinaturas
de dois gerentes.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A 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.

Vai conferida e conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 11867647

PONTO CRIATIVO � PUBLICIDADE, DESIGN E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Almada. Matrícula
n.º 10 049/000207; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 1/000207.

Certifico que entre os sócios Ana Laires Costa Rodrigues, Jorge
Miguel Alvarez Coisinha e Rui Alexandre da Silva Fernandes Fer-
raz, foi constituída a firma em epígrafe, cujo contrato social é o
seguinte:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ponto Criativo � Publicidade,
Design e Serviços, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Bela Vista, 147,
freguesia de Charneca de Caparica, do concelho de Almada.

3 � Por simples deliberação da gerência a sede poderá ser des-
locada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem
como poderão ser criadas e extintas sucursais, agências, delegações
ou outras formas locais de representação em território nacional ou
no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a publicidade, marketing, design
gráfico, design interiores, design industrial, relações públicas, orga-
nização de eventos, fotografia, serviços e decoração.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 5001 euros e corresponde à soma de três quotas iguais
do valor nominal de 1667 euros cada, pertencente uma a cada um
dos sócios.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, desde
já nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada são necessárias as assinatu-
ras 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 de outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades re-
guladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares
de empresas.

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.

Vai conferida e conforme o original.

25 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, Armanda Maria
Miranda Marrachinho. 06209521

BARREIRO

CONSUMIONDAS � CONSUMÍVEIS PARA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1859;
identificação de pessoa colectiva n.º 503283495; inscrição n.º 3;
número e data da apresentação: 3/000509.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritu-
ra de 15 de Fevereiro de 2000, lavrada a fls. 74, do Cartório Nota-
rial de Centro de Formalidades Empresas de Setúbal, foi alterado o
contrato social da sociedade, ficando os artigos 1.º, 3.º, 4.º do con-
trato, com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CONSUMIONDAS � Consumíveis
Para Informática, L.da, e tem a sua sede na Travessa do Parque, 4 A,
freguesia de Santo André, do concelho do Barreiro.

§ 1.º Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, poden-
do ainda abrir filiais, agências, sucursais ou quaisquer outras formas
de representação em território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 4 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas:

Uma do valor nominal de 2 667 000$, pertencente ao sócio, José
Francisco Guerreiro Fernandes; e

Outra do valor nominal 1 333 000$, pertencente ao sócio José
António dos Santos Fernandes.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral pertence ao sócios, já nomeados
gerentes. Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura de um
gerente.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997323

BORIS, RADOSLAV & PETROV � PRESTAÇÕES
DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2729;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000428.

Certifico que, por escritura de 12 de Aril de 2000, lavrada a
fls. 33, do Livro n.º 163, do Cartório Notarial de Centro de Forma-
lidades das Empresas de Lisboa, foi constituída entre Boris Andonov
Stoimenov, Rasdoslav Petrov Ranguelov e Radoslav Bojidarov
Stoyanov a sociedade acima referida, cujo contrato é o constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Boris, Radoslav & Petrov �
Prestações de Serviços e Construções, L.da



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 154 � 6 de Julho de 200014 410-(90)

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Francisco Casal, 37, 10.º
D, freguesia e concelho do Barreiro.

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 prestação de serviços na área
da construção civil, ampliação, transformação, reparação de edifícios
manutenção electromecânica, exportação e importação.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5010 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde à soma de três quotas iguais de
1670 euros cada uma e uma de cada sócio.

2 � Mediante deliberação unânime tomada em assembleia geral,
aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares de capital
até ao montante global correspondente a cinco vezes o capital so-
cial.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, pode competir a sócios ou não
sócios, com ou sem remuneração, conforme for deliberado em as-
sembleia geral.

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

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

4 � Ficam desde já nomeados gerentes os sócios.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997307

BUCHO, ROSA & LOURENÇO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2733;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000503.

Certifico que por escritura de 12 de Abril de 2000, lavrada a
fls. 92, do Livro n.º 55, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre João António
Leitão Bucho, Sónia Isabel Monteiro Rosa, Susana Cristina Mon-
teiro Rosa e Paulo Sérgio Benido Lourenço, a sociedade acima re-
ferida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Bucho, Rosa & Lourenço �
Sociedade de Mediação Imobiliária, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Capitão Aviador, Fran-
cisco Fernandes Carvalho, 23, 2.º, esquerdo, freguesia Alto do
Seixalinho, concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é 1 002 500$
e corresponde à soma de quatro quotas iguais do valor nominal de
250 625$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997315

ACADEMIA TÉNIS PARQUE, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2731;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000420.

Certifico que por escritura de 6 de Abril de 2000, lavrada a fls. 93,
do Livro n.º 54, do Cartório Notarial do Centro de Formalidades das
Empresas de Setúbal, foi constituída por Pedro Manuel Pereira Soa-
res Cabanas, a sociedade acima referida, cujo contrato é o constan-
te dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Academia Ténis Parque,
Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Parque dos Casquilhos,
Complexo de Ténis, freguesia de Alto do Seixalinho, concelho do
Barreiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em escola desportiva de ensino
de modalidade ténis, iniciação, aperfeiçoamento, competição. Ténis
social de lazer. Organização oficial de provas. Exploração de
café-bar.

ARTIGO 3.º

O capital social integralmente subscrito e realizado em dinheiro
é de 1 002 410$, representado por uma quota de igual valor nomi-
nal pertencente ao único sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, e à não sócia Maria José Gomes Martins Cabanas, ca-
sada, residente na Rua do Proletariado, 18, Bairro 1.º de Maio, Santo
André, Barreiro, ficando desde já, nomeados gerentes, com ou sem
remuneração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
gerente.
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3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as res-
pectivas procurações.

ARTIGO 5.º

O sócio único fixa 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.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997293

M. M. J. D. CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2730;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/000420.

Certifico que por escritura de 21 de Março de 2000, lavrada a
fls. 149, do Livro n.º 51, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre Marcelino An-
tónio Gonçalves de Sousa Martins e Maria João Cristino de Figuei-
redo Dias, a sociedade acima referida, cujo contrato é o constante dos
seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma M. M. J. D. Construção
Civil, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Capitão Tenente Olivei-
ra e Carmo, 10 FA, no lugar e freguesia de Santo André, do conce-
lho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o exercício da construção civil, obras
públicas e remodelação de imóveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 1 002 410$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

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

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

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.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997285

TRANSPORTES CÉU & SOARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2727;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/000419.

Certifico que por escritura de 14 de Abril de 2000, lavrada a
fls. 15, do Livro n.º 56, do Cartório Notarial do Centro de Formali-
dades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre Maria do Céu
Pereira Santos e José Augusto Xavier Soares, a sociedade acima
referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Transportes Céu & Soares, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Maria Domingues, Casa
Tostão, Fonte do Feto, freguesia de Santo António da Charneca,
concelho do Barreiro.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslo-
cada dentro, do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e, se-
rem criadas ou encerradas, agências, filiais, delegações, sucursais ou
outras formas locais de representação, no território nacional ou no
estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em transportes de materiais de
construção, compra e venda de materiais de construção civil.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de
10 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 5 000 000$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete à sócia Maria do
Céu Pereira Santos, que, desde já, fica nomeada gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura da
gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997277

VÍTOR DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2739;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 5/000510.

Certifico que por escritura de 12 de Abril de 2000, lavrada a
fls. 116, do Livro n.º 55, do Cartório Notarial do Centro de Forma-
lidades das Empresas de Setúbal, foi constituída entre Vítor Manuel
Caldas Dias e Maria Celeste Lucas Gonçalves Dias, a sociedade
acima referida, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Vítor Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua Manuel Carrapeto, 44,
1.º, direito, freguesia de Santo António da Charneca, concelho do
Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste nos transportes rodoviários na-
cionais e internacionais por conta de outrém.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 49 879 eu-
ros e 79 cêntimos e corresponde à soma de duas quotas: 

Uma do valor nominal de 25 438 euros e 70 cêntimos, pertencen-
te ao sócio Vítor Manuel Caldas Dias.

Outra do valor nominal de 24 441 euros e 9 cêntimos, pertencen-
te à sócia Maria Celeste Lucas Gonçalves Dias.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, são necessárias as assinatu-
ras dos dois gerentes.

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

ARTIGO 5.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.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997269

PIMENTEL & CARVALHO � SOCIEDADE
DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2601;
inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 1/000413.

Certifico que relativamente à sociedade acima referida, Lino Tei-
xeira de Carvalho e António Matias Pimentel foram nomeados ge-
rentes em 7 de Setembro de 1999.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997056

AQUATRO � PROJECTO E ENGENHARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2689;
identificação de pessoa colectiva n.º 502626356; inscrição n.º 14;
número e data da apresentação: 6/000418.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritu-
ra de 6 de Outubro de 1999, lavrada a fls. 73 v.º, do 1.º Cartório
Notarial do Barreiro foi alterado o contrato social da sociedade, fi-
cando o artigo 2.º com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede no Largo Alexandre Her-
culano, Parque Industrial da Quimiparque, freguesia e concelho
do Barreiro.

2 � Mantém-se.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997137

ICF � CONSTRUÇÃO, COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2732;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/000428.

Certifico que, por escritura de 21 de Dezembro de 1999, lavrada
a fls. 93, do Livro n.º 344-B, do 17.º Cartório Notarial de Lisboa,

foi constituída entre Luís Filipe da Cruz Fernandes e José da Cruz
Fernandes, a sociedade acima referida, cujo contrato é o constante
dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de ICF � Construção, Compra
e Venda de Imóveis, L.da e tem a sua sede na Rua Projectada à Paralela
à Rua Capitães de Abril, 20, 4.º, Quinta da Lomba, freguesia de Santo
André, concelho do Barreiro.

§ único. Por simples deliberação da gerência a sede social pode
ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe,
bem como serem criadas, transferidas ou extintas quaisquer sucur-
sais, filiais, delegações ou outras formas de representação social em
território nacional ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade durará por tempo indeterminado a partir de hoje.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste na indústria da construção civil
e obras públicas, na compra e venda de bens imóveis incluindo a
revenda dos adquiridos para esse fim, na promoção da comerciali-
zação de bens imobiliários próprios e na exploração comercial de
bens imóveis ou conjuntos de bens imóveis próprios ou alheios.

§ único. Por simples deliberação da gerência poderá igualmente
a sociedade adquirir participações ou mesmo participar na constitui-
ção de quaisquer sociedades, seja qual for a sua forma jurídica e o
seu objecto, pela forma que lhe aprouver com quaisquer pessoas e
entidades singulares e colectivas. A sociedade poderá pois acrescer
ao seu objecto a gestão da sua própria carteira de títulos.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente reali-
zado em dinheiro e corresponde à soma das duas quotas seguin-
tes: uma, com o valor nominal de 3750 euros pertencente ao sócio
Luís Filipe Lopes da Cruz Fernandes e outra quota no valor nomi-
nal de 1250 euros pertencente ao sócio José da Cruz Fernandes.

ARTIGO 5.º

A gerência e administração dos negócios sociais, com ou sem
dispensa de caução e com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado pela assembleia geral de sócios, é confiada a todos os sócios
que desde já ficam nomeados gerentes.

ARTIGO 6.º

1 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, que efectivamente sejam necessários à prossecução dos
seus fins e à realização dos seu objecto, é suficiente a intervenção
do sócio e gerente Luís Filipe Lopes da Cruz Fernandes ou de dois
gerentes sendo sempre um deles este sócio.

2 � É expressamente vedado aos gerentes assinar e intervir em
nome da sociedade em quaisquer actos e contratos que digam res-
peito a negócios estranhos à mesma, tais como letras de favor, fian-
ças e abonações.

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá deliberar a amortização de qualquer quota
nomeadamente nos seguintes casos:

1 � a) Quando a quota seja cedida sem prévio consentimento da
sociedade, nos casos em que a lei ou o contrato o exija;

b) Se a quota for arrolada, penhorada, apreendida, sujeita a pro-
vidências cautelares ou por qualquer outro motivo, tenha sido ou
tenha de ser arrematada, adjudicada ou vendida em consequência de
processo judicial;

c) Falência do sócio titular;
d) Desinteresse repetido do sócio pelo desenvolvimento do objecto

social;
e) Lesão dos interesses sérios da sociedade através de práticas de

concorrência desleal ou exercício de qualquer actividade con-
correncial com a sociedade.

2 � A amortização será realizada pelo valor da quota determinado
por um balanço efectuado extraordinariamente para o efeito, nos
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casos previstos nas alíneas b) e c), anteriores e pelo valor nominal
da quota, nos casos previstos nas alíneas a), d) e e), a qual poderá ser
paga em prestações, mas de número nunca superior a 10 dentro dos
24 meses subsequentes à data da amortização.

3 � Considera-se realizada a amortização com o depósito efectua-
do na Caixa Geral de Depósitos � filial existente na área da sede �
à ordem de quem de direito, da primeira prestação correspondente ao
valor da quota, apurado nos termos determinados no parágrafo
anterior.

ARTIGO 9.º

Nos casos em que a lei não exija outros requisitos, as assembleias
gerais serão convocadas por postais registados, dirigidos aos sócios
e expedidos, pelo menos, com 15 dias de antecedência.

ARTIGO 10.º

Ocorrendo a falecimento ou interdição de qualquer dos sócios,
poderão os seus herdeiros ou legais representantes optar, no prazo
de 60 dias por sair da sociedade ou por continuar nela.

1 � No primeiro caso, cederão as suas quotas à sociedade e re-
ceberão tudo o que se apurar pertencer-lhes, mediante um balanço
especial a que se procederá para o efeito, devendo o pagamento
conjuntamente com o saldo da conta dos suprimentos e das presta-
ções suplementares, ser feito a pronto ou em seis prestações semes-
trais, sucessivas e iguais, conforme à sociedade mais convier.

2 � No segundo caso, e ainda se nada disserem, continuarão na
sociedade, com todos os direitos e obrigações do falecido ou inter-
dito, mas terão de nomear entre si um que a todos represente enquan-
to a quota se achar indivisa, dentro do prazo de 90 dias.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade assume todos os encargos com a escritura de
constituição, publicações obrigatórias e seu registo.

2 � Nos termos da alínea b), do n.º 4, do artigo 202.º, do Códi-
go das Sociedades Comerciais, fica desde já autorizada a gerência
a efectuar levantamentos da conta de depósitos em nome da socie-
dade até ao montante total do capital, para fazer face às despesas
relativas à constituição e instalação da sociedade, aquisição de equi-
pamentos, início de actividade e bens imobiliários estando pois a
gerência autorizada a celebrar imediatamente em nome da sociedade
qualquer negócio e a efectuar os necessários levantamentos daquela
conta, igualmente, para esses fins.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997412

SIMÕES & LEITÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 240;
identificação de pessoa colectiva n.º 500331685; data: 000427.

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997340

INFORSANTOS � FORMAÇÃO E SERVIÇOS
DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 1769;
identificação de pessoa colectiva n.º 503165476; data: 000427.

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997161

BASIPER � CONSTRUÇÕES CIVIS E TUBULARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2026;
identificação de pessoa colectiva n.º 503575470; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000427.

Certifico que, relativamente à sociedade acima referida, José Jo-
aquim Pereira, Maria Odília Pereira Patriarca, renunciaram à gerên-
cia em 20 de Janeiro de 1997, bem como Sónia Teresa Patriarca
Dias.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997382

DATAS MEMORÁVEIS � ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2726;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000417.

Certifico que, por escritura de 11 de Abril de 2000, lavrada a
fls. 140, do Livro n.º 576-B, do 4.º Cartório Notarial de Lisboa, foi
constituída entre Paula Cristina de Almeida Baía, Rui António
Vazquez, Ana Cristina Vazquez Pinto, Maria Del Rosário Vazquez
Barreal e José Augusto D�Oliveira Pinto, a sociedade acima referi-
da, cujo contrato é o constante dos seguintes artigos:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Datas Memoráveis � Organi-
zação de Eventos, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Avenida do Bocage, 10-A,
freguesia do Alto do Seixalinho, concelho do Barreiro.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na promoção e venda de brindes
e ideias para reuniões sociais, organização e/ou gestão de reuniões
e festas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente
realizado, em dinheiro e corresponde à soma de cinco quotas, atri-
buídas aos sócios da seguinte maneira:

a) Uma quota no valor nominal de 1125 euros pertencente à só-
cia Paula Cristina de Almeida Baía;

b) Uma quota no valor nominal de 1125 euros pertencente ao
sócio Rui António Vasquez Pinto;

c) Uma quota no valor nominal de 1125 euros pertencente à só-
cia Ana Cristina Vasquez Pinto;

d) Uma quota no valor nominal de 875 euros pertencente à sócia
Maria Del Rosário Vasquez Barreal; e

e) Uma quota no valor nominal de 750 euros pertencente ao só-
cio José Augusto D�Oliveira Pinto.

2 � Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante do capital social.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios, que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, em todos os seus actos e
contratos, é necessária a intervenção de 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 socie-
dades, mesmo com objecto diferente do seu e em sociedades regu-
ladas por leis especiais ou em agrupamentos complementares de
empresas.

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

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento da
sociedade que terá sempre o direito de preferência, o qual, de segui-
da, se defere aos sócios não cedentes.
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ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
2 � Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que, posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou 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.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997102

REGRA & FILHOS � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2317;
identificação de pessoa colectiva n.º 504045326; data: 000504.

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997366

CANASTRA & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Barreiro. Matrícula n.º 1502;
identificação de pessoa colectiva n.º 502801972; data: 000503.

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

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997447

ADELAIDE CARDOSO & FILHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2734;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000502.

Certifico que, por escritura de 10 de Fevereiro de 2000, lavrada
a fls. 84, do Livro n.º 465-A, do 1.º Cartório Notarial de Barreiro,
foi constituída entre Adelaide da Conceição Cardoso, Tânia Sofia
Cardoso Lucas, Hélio Fernando Domingues Soares e Silvia Cristina
Cardoso Lucas, a sociedade acima referida, cujo contrato é o cons-
tante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Adelaide Cardoso & Filhas, L.da

2.º

A sede social é na Avenida Escola dos Fuzileiros Navais, 23-A,
Quinta da Lomba, freguesia de Santo André, concelho do Barreiro.

§ único. Por deliberação da gerência, poderá a sede social ser
transferida para outro local dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe e estabelecer dependências, filiais ou agências em
qualquer parte do território nacional ou estrangeiro.

3.º

O objecto social consiste em restaurante com lugares ao balcão
(snack-bar).

4.º

O capital social integralmente realizado e subscrito em dinheiro
é de 1 008 000$ e corresponde à soma de quatro quotas iguais do
valor nominal de 252 000$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

5.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, e remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio Hélio Fer-
nando Domingues Soares, que desde já fica nomeado gerente.

§ único. Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus
actos e contratos, é suficiente a assinatura de um gerente.

6.º

A divisão e cessão de quotas entre sócios é livre, mas quando feita
a estranhos, depende do consentimento da sociedade, e, gozam do
direito de preferência os sócios não cedentes em primeiro lugar e a
sociedade em segundo lugar.

7.º

Sem prejuízo do disposto no artigo 5.º do Código das Sociedades
Comerciais, consideram-se adquiridos pela sociedade os direitos por
ela assumidos, as obrigações decorrentes de negócios jurídicos que
em nome da sociedade sejam celebrados pela gerência, a partir da
sua constituição e antes de efectuado o seu registo definitivo na
Conservatória respectiva, conferindo-se, para o efeito, à gerência a
necessária autorização.

8.º

Ficam de conta da sociedade todas as despesas com a sua consti-
tuição designadamente as desta escritura, registo e despesas ineren-
tes que são de responsabilidade da sociedade.

§ único. A gerência fica desde já autorizada a efectuar levanta-
mentos da conta de depósito em nome da sociedade até ao montan-
te do capital social para fazer face àquelas despesas e ainda às de
aquisição de bens necessários à sua actividade, assumindo a socie-
dade os direitos e obrigações derivados destes actos.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997420

LABABA � LABORATÓRIO DE ANÁLISES DO BARREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 630;
identificação de pessoa colectiva n.º 501222723; inscrição n.º 9;
número e data da apresentação: 2/000327.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe, pela escritura de
17 de Março de 2000, lavrada a fls. 69, do Cartório Notarial do Monti-
jo, foi alterado o contrato social da sociedade, ficando o artigo 3.º com a
seguinte redacção:

3.º

O capital social é de 20 000 000$, integralmente realizado em dinhei-
ro e corresponde à soma de três quotas: uma de 10 000 000$, perten-
cente à sócia Maria Júlia Gabriel Caramujo, outra de 8 000 000$, per-
tencente ao sócio José Emídio da Silva Santos e outra de 2 000 000$,
pertencente ao sócio Américo Henrique Frederico Ferreira.

O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada,
encontra-se depositado na pasta respectiva.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 08718504
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TRANSPORTES JOSÉ LOPES MONTEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Barreiro. Matrícula n.º 2737;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000504.

Certifico que, por escritura de 30 de Março de 2000, lavrada a
fls. 141, do Livro n.º 115-C, do Cartório Notarial de Estremoz, foi
constituída entre José Joaquim Lopes Monteiro e Hortênsia da Luz
Pimenta Lopes Monteiro, a sociedade acima referida, cujo contrato
é o constante dos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportes José Lopes Monteiro, L.da

2.º

1 � A sede social é na Rua Prof. Joaquim Vicente França, 122,
3.º esquerdo, Barreiro, freguesia e concelho do Barreiro.

2 � A sociedade poderá, mediante deliberação da gerência, trans-
ferir a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, criar sucursais, agências, delegações ou outras formas locais
de representação permitidas, no território nacional ou estrangeiro e
extingui-las quando entenda por conveniente.

3.º

1 � A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário de mer-
cadorias por conta de outrém.

2 � A sociedade poderá participar em sociedades de objecto dife-
rente do seu, em sociedades de responsabilidade ilimitada regidas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
10 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas:

Uma, de 9 500 000$, pertencente ao sócio José Joaquim Lopes
Monteiro, realizada com entrada para a sociedade:

a) Dos seguintes bens:
Um veículo ligeiro de mercadorias, marca Fiat, modelo Ducato

DS, 14, Q, Furgão, com a matrícula 35-82-BG, a que foi atribuído
o valor de 158 868$;

Um veículo ligeiro de mercadorias, marca Ford, modelo Transit,
180, L, Van, com a matrícula 40-63-JN, a que foi atribuído o valor
de 833 334$;

Um veículo ligeiro de passageiros, marca Ford, modelo Mondeo,
1.8, TD, com a matrícula 39-49-IO, a que foi atribuído o valor de
1 198 750$;

Um veículo ligeiro de mercadorias, marca Citroën, modelo
Fourgon, C, 25, D-1400, com a matrícula SJ-68-23, a que foi atri-
buído o valor de 200 000$; e

Um veículo pesado de mercadorias, marca Mitsubishi, modelo
Canter FE, 444, FXSLEA, com a matrícula QH-57-76, a que foi
atribuído o valor de 750 000$; o valor total destes bens é de
3 140 952$;

b) De dinheiro no montante de 6 359 048$.
Uma, de 500 000$, realizada em dinheiro, pertencente à sócia

Hortênsia da Luz Pimenta Lopes Monteiro.

5.º

1 � É livre a cessão de quotas entre os sócios.
2 � A cessão a estranhos depende sempre do consentimento da

sociedade, à qual é atribuído o direito de preferência, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo lugar.

6.º

1 � A gerência e a representação da sociedade compete a um ou
mais gerentes que serão nomeados em assembleia geral.

2 � Fica desde já designado gerente o sócio José Joaquim Lopes
Monteiro, o qual dá capacidade profissional nacional à empresa.

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

4 � A gerência será ou não remunerada conforme for deliberado
em assembleia geral.

7.º

É vedado aos gerentes obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e quaisquer actos e ou documentos alheios aos ne-
gócios da sociedade.

8.º

A sociedade poderá amortizar quotas:
a) Havendo acordo entre a sociedade e o sócio;
b) Em caso de interdição ou inabilitação de qualquer sócio;
c) Quando, em qualquer processo, a quota de um sócio seja objecto

de arresto, penhora ou qualquer outro procedimento de que possa
resultar a sua alienação judicial.

d) Quando o sócio se tenha apresentado à falência ou seja decla-
rado falido.

9.º

As assembleias gerais serão convocadas por carta registada, com
aviso de recepção, expedidas com a antecedência mínima de 15 dias.

26 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Teresa Maria
Gonçalves Antunes Duarte. 12997471

SEIXAL

BASTOS LAVRADOR � SOCIEDADE DE RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2894/
930406; identificação de pessoa colectiva n.º 502959649; inscri-
ção n.º 1/000517; número e data da apresentação: 6/000517.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 1/000517. �
Cessação de funções, da gerente Cristina Isabel Robalo do Carmo
Oliveira, por destituição, em 24 de Abril de 1999.

Está conforme o original.

17 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725121

MANI � INDÚSTRIAS PLÁSTICAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 297/
750728; identificação de pessoa colectiva n.º 500176701; inscri-
ção, n.º 13/00519; número e data da apresentação: 2/000519.

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto
ARTIGO 1.º

A sociedade adopta o tipo de sociedade anónima e a denomina-
ção de MANI � Indústrias Plásticas, S. A., que se regerá pelos pre-
sentes estatutos e pelo Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Estrada Municipal 1015, Quinta
da Axorda, freguesia de Paio Pires, concelho de Seixal.

Por deliberação do conselho de administração, poderá a sede
ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limí-
trofe.

Pode ainda o conselho de administração, criar, manter ou extin-
guir qualquer outra forma de representação no território nacional ou
fora dele.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto único, a indústria transformadora
de matérias plásticas e no comércio e indústria de máquinas indus-
triais, moldes, cunhos e cortantes e ainda máquinas especiais à in-
dústria.

CAPÍTULO II

Capital social
ARTIGO 4.º

1 � O capital social, integralmente subscrito, é de 212 000 000$,
representado por 212 000 acções no valor nominal de 1000$, cada
uma.
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2 � Cada uma das acções representativas do capital acha-se inte-
gralmente realizada em dinheiro.

3 � O conselho de administração fica já autorizado a elevar o
capital da sociedade, uma ou mais vezes, até o capital atingir os
500 000 000$.

4 � Haverá títulos representativos de uma, 10, 100, 500 ou
1000 acções.

5 � Os títulos representativos das acções serão assinados por dois
administradores ou por um administrador e um mandatário com
poderes especiais para esse acto, podendo uma das assinaturas ser
de chancela.

6 � Uma vez totalmente realizado o capital, os títulos represen-
tativos do capital social poderão ser nominativos ou ao portador,
registados ou não, ou reciprocamente convertíveis. Poderão ainda
existir acções escriturais nominativas ou ao portador, reciprocamente
convertíveis.

ARTIGO 5.º

1 � A sociedade pode emitir qualquer título de dívida legalmen-
te permitido, nomeadamente obrigações convertíveis em acções e
obrigações participantes.

2 � A sociedade pode igualmente emitir acções preferenciais sem
voto ou remíveis, nos termos do Código das Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO III

Órgãos sociais
ARTIGO 6.º

Os órgãos sociais são a assembleia geral, o conselho de adminis-
tração e o conselho fiscal.

ARTIGO 7.º

1 � A assembleia geral representa a universalidade dos accionistas
e é constituída por todos os accionistas que, com a antecedência de
15 dias em relação à data possuam 20 ou mais acções averbadas em seu
nome no livro de registos da sociedade ou, sendo ao portador não re-
gistadas, depositadas na sociedade ou qualquer instituição de crédito.

2 � Os accionistas possuidores de um número de acções inferior
a 20 poderão agrupar-se de forma a completar esse número,
fazendo-se representar por qualquer dos agrupados, o que, por meio
de carta, deverá ser comunicado ao presidente da mesa da assem-
bleia geral.

3 � No caso de compropriedade de acções, só um dos compro-
prietários, com poderes de representação de todos os outros, poderá
participar nas reuniões da assembleia geral.

4 � Os accionistas poderão fazer-se representar nas reuniões da
assembleia geral, devendo comunicá-lo por carta ao presidente da
mesa até à data da reunião.

As pessoas singulares só se podem fazer representar por outro
accionista, cônjuge, ascendente, descendente ou membro do conse-
lho de administração.

5 � Os membros dos órgãos de administração e fiscalização da
sociedade devem participar e intervir nas reuniões, mas sem direito
a voto, salvo de forem accionistas com direito a voto.

6 � Os accionistas sem direito a voto e os obrigacionistas não
podem assistir às assembleias gerais.

ARTIGO 8.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um presi-
dente e um secretário, eleitos trienalmente.

2 � Ao presidente da mesa da assembleia geral compete convo-
car a assembleia para reunir no primeiro trimestre de cada ano, a fim
de deliberar sobre as matérias que sejam por lei da sua competên-
cia e ainda de quaisquer assuntos que sejam de interesse para a so-
ciedade e sejam expressamente indicados na convocatória.

3 � O presidente da mesa da assembleia geral deverá convocar
extraordinariamente a assembleia geral sempre que tal seja solicita-
do pelo conselho de administração, pelo fiscal único ou por accio-
nistas nos termos da lei.

4 � As convocatórias para a reunião da assembleia geral serão
feitas nos termos e na forma previstos pela lei geral.

5 � Em primeira convocação a assembleia geral pode deliberar
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou representa-
dos, salvo o disposto no número seguinte.

6 � Se a deliberação respeitar as matérias para as quais a lei ou
os presentes estatutos exijam maioria qualificada, devem estar pre-
sentes ou representados, em primeira convocação, accionistas que
detenham, pelo menos, um terço do capital social.

ARTIGO 9.º

1 � As deliberações da assembleia geral serão tomadas por maio-
ria dos votos presentes ou representados na assembleia.

2 � A cada grupo de 20 acções corresponde um voto.

CAPÍTULO IV

Conselho de administração
ARTIGO 10.º

1 � O conselho de administração é composto por três ou cinco
administradores, consoante for deliberado pela assembleia de accio-
nistas, que deverá igualmente designar o respectivo presidente.

2 � O mandato dos membros do conselho de administração é de
três anos, subsistindo até à tomada de posse dos membros que os
venham a substituir.

3 � Os membros do conselho de administração serão sempre
reelegíveis e ficam dispensados de prestar caução.

4 � Ao conselho de administração compete, especialmente, além
dos poderes que a lei lhe confere:

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao
objecto social que não caibam na competência atribuída a outros
órgãos da sociedade;

b) Representar a sociedade em juízo e for a dele, activa e passi-
vamente, podendo desistir, transigir e confessar em quaisquer plei-
tos e, bem assim, comprometer-se, mediante convenção de arbitra-
gem, à decisão dos árbitros;

c) Adquirir, vender ou, por outra forma, alienar ou onerar nos
termos da lei os direitos ou bens móveis e imóveis e participações
sociais;

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade,
as normais de funcionamento interno, designadamente sobre o pes-
soal e sua remuneração;

e) Constituir mandatários com os poderes que julgue convenientes;
f) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela

lei e pelos sócios.
5 � O conselho de administração poderá delegar num adminis-

trador algum ou alguns poderes que lhe serão conferidos pelo nú-
mero anterior, definindo em acta os limites e condições de tal dele-
gação.

6 � Compete, especialmente, ao presidente do conselho de admi-
nistração:

a) Coordenar a actividade do conselho de administração e con-
vocar e dirigir as respectivas reuniões;

b) Exercer voto de qualidade;
c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de

administração.
7 � Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substi-

tuído pelo administrador por si designado para o efeito.
8 � Por motivo de urgência, como tal reconhecida pelo presiden-

te, os administradores podem fazer-se representar por outro admi-
nistrador, mediante carta dirigida ao presidente ou emitir o seu voto
por correspondência.

9 � O conselho de administração não pode funcionar sem que
esteja presente a maioria dos seus membros em exercício.

10 � As deliberações do conselho de administração constarão
sempre de acta e serão tomadas por maioria de votos expressos, tendo
voto de qualidade o presidente ou quem o substitua.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade obriga-se:
a) Pela assinatura de dois administradores;
b) Pela assinatura de um administrador e um mandatário, nos ter-

mos do mandato a este conferido;
c) Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos dos

respectivos instrumentos de mandato.
2 � Os actos de mero expediente podem ser assinados por um

só administrador ou mandatário com poderes para o efeito.

CAPÍTULO V

Fiscal único
ARTIGO 12.º

1 � A fiscalização da actividade social compete a um fiscal úni-
co efectivo e um suplente, eleitos trienalmente pela assembleia ge-
ral, sendo sempre reelegíveis.
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2 � A competência do fiscal único é a que resulta do Código das
Sociedades Comerciais.

CAPÍTULO VI
Disposições complementares

ARTIGO 13.º

1 � O ano social coincide com o ano civil.
2 � Na deliberação sobre a aplicação de lucros apurados, a as-

sembleia geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as
emergentes de disposições legais imperativas, podendo aplicar tais
lucros, no todo ou em parte, na constituição ou reforço de reservas
ou na prossecução de outros interesses da sociedade.

ARTIGO 14.º

1 � Os membros dos órgãos sociais consideram-se empossados
logo que tenham sido eleitos e permanecerão em funções até elei-
ção de quem deva substituí-los.

2 � As vagas ocorridas em qualquer órgão social serão preenchi-
das nos termos da lei.

3 � Os membros designados nos termos do número anterior cessarão
funções juntamente com os restantes membros do órgãos que passam a
integrar, sem prejuízo da ratificação da sua designação pela primeira as-
sembleia geral seguinte.

ARTIGO 15.º

1 � A sociedade só se dissolverá nos casos previstos na lei ou
mediante deliberação tomada por maioria representativa de 75% do
capital social realizado.

2 � A liquidação do património em consequência da dissolução
da sociedade será feita extrajudicialmente por uma comissão liqui-
datária constituída pelos membros do conselho de administração em
exercício, se a assembleia geral de outro modo não deliberar.

3 � Os liquidatários, quando sejam os administradores, terão
todos os poderes que a lei permita conceder.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível).
10725970

PITATINTAS � COMERCIALIZAÇÃO DE TINTAS
E REVESTIMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3270/
940606; identificação de pessoa colectiva n.º 503210420; inscri-
ção, n.º 9/000605; número e data da apresentação: 6/000605.

Certifico que foi alterado o artigo 5.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado em dinheiro, já entrado
na caixa social é de 400 000$ e corresponde à soma de duas
quotas: uma no valor de 100 000$, e outra no valor de 300 000$,
ambas pertencentes ao actual sócio Manuel Demétrio Pinto Rita.

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

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível).
10726470

RISORAL � CLÍNICA MÉDICO-DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3055/
931019; identificação de pessoa colectiva n.º 503069884; inscri-
ção, n.º 1/000602; número e data da apresentação: 7/000602.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 7/000602 �
Cessação de funções do gerente José Fernando Rodrigues dos San-
tos, por renúncia, em 30 de Abril de 1999.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível).
10726152

EXTERNATO PARQUE DAS CEGONHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4864/
980916; identificação de pessoa colectiva n.º 504245686; inscri-
ção n.º 1 e inscrição n.º 3/000602; números e data das apresen-
tações: 4 e 5/000602.

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

Inscrição n.º 1 à apresentação Of. 4/000602. � Cessação de fun-
ções do gerente � Maria Joaquina Filipe Salgueiro, por renúncia,
em 3 de Março de 2000.

Mais certifico que foram alterados os artigos 5.º e 8.º do contra-
to, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

O capital social integralmente realizado, é de 5000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 2500 euros, ambas per-
tencentes ao sócio Fernando Manuel Carvalho Simões.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será exercida pelo sócio
Fernando Manuel Carvalho Simões.

2 � Para que a sociedade se considere validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos é necessária a assinatura do seu gerente.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726144

EXTERNATO HELGUINHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4654/
980325; identificação de pessoa colectiva n.º 504113836; inscri-
ção n.º 1/000531; número e data da apresentação: 2/000531.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação Of. 2/000531. �
Cessação de funções do gerente António Costa Ramos, por renún-
cia, em 23 de Maio de 2000.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726160

OLIVEIRAMARISCOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4101/
961104; identificação de pessoa colectiva n.º 503744204; inscri-
ção n.º 4/000530; número e data da apresentação: 7/000530.

Certifico que foram alterados os artigos 3.º e 4.º, do contrato, tendo
em consequência, ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na actividade de comércio por grosso,
de peixe, crustáceos e moluscos congelados.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$, ou seja
24 940 000 euros, dividido em duas quotas iguais, no valor de
12 470 euros, pertencentes aos sócios José António de Oliveira e
Maria Lima Pais Oliveira.

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

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726390
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ICOMATRO � MADEIRAS E DERIVADOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1349/
870105; identificação de pessoa colectiva n.º 500136122; inscri-
ção n.º 18/000531; número e data da apresentação: 1/000531.

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

Inscrição n.º 18 à apresentação n.º 1/000531. � Designação do
conselho de administração e fiscal para o triénio 2000/2002, em 4 de
Março de 2000.

Conselho de administração: Presidente: Manuel Fernando de Al-
meida; Vogais: Reinaldo de Almeida, Arlindo de Almeida, José
Maria de Almeida, José António Henriques Trindade de Almeida,
Carlos Alberto Ribeiro Leitão e Fernando dos Santos Almeida.

Conselho fiscal: Presidente: António Augusto Casanova Pinto;
Vogais: Armando do Carmo Gonçalves � Revisor Oficial de Con-
tas; José Alberto Girão Ovelheira Ferreira e suplente: Amável Síl-
vio Costa, casado.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726411

A. E M. � AFONSO & MORGADINHO � PRODUTOS
NATURAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5643/
000531; inscrição n.º 1/000531; número e data da apresentação: 3/
000531.

Contrato de sociedade

No dia 8 de Junho de 1998, no Cartório Notarial da Baixa da
Banheira, perante mim, Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira,
notária do cartório, compareceram como outorgantes:

1.º Fernando João Braz Morgadinho, natural de Silvares, Fundão,
casado com a segunda outorgante, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua Bento Gonçalves, Lote 1325, Fernão
Ferro, Seixal;

2.º Maria Bárbara Afonso Morgadinho, natural de Aldeia de Santo
António, Sabugal, casada com o primeiro outorgante sob o indica-
do regime de bens e com ele residente.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente n.os 4395824, de 29 de Ju-
nho de 1993, e 4245778, de 24 de Fevereiro de 1994, emitidos em
Lisboa, este pelos Serviços de Identificação Civil e aquele pelo
Centro de Identificação Civil e Criminal.

Pelos outorgantes foi declarado que celebram entre si um contra-
to de sociedade comercial por quotas que se regerá nos termos dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma A. e M. � Afonso & Morga-
dinho � Produtos Naturais, L.da, e tem a sua sede na Rua Bento
Gonçalves, lote 1325, freguesia de Fernão Ferro, concelho do Seixal.

2 � Por deliberação da gerência pode a sede social ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
pode a sociedade instalar, manter ou encerrar sucursais e outras for-
mas de representação social, no País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização, importação
e exportação de produtos naturais de saúde e beleza, prestação de
serviços na área das medicinas alternativas.

2 � A sociedade poderá adquirir participações como sócia de
responsabilidade limitada em sociedades com objecto diverso do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e associar-se em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, em dinheiro, é de 400 000$, está integral-
mente realizado e encontra-se dividido em duas quotas de 200 000$,
pertencentes uma a cada um dos sócios, Maria Bárbara Afonso
Morgadinho e Fernando João Braz Morgadinho.

2 � Por deliberação unânime poderão ser exigidas aos sócios
prestações suplementares até ao montante de 5 000 000$.

ARTIGO 4.º

Na cessão onerosa de quotas a não sócios à sociedade em primeiro
lugar e aos sócios não cedentes em segundo, é conferido o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade, remunerada
ou não, conforme for deliberado, fica afecta a ambos os sócios,
Maria Bárbara Afonso Morgadinho e Fernando João Braz
Morgadinho, desde já designados gerentes.

2 � A sociedade fica vinculada com a intervenção de um gerente.

ARTIGO 6.º

Por deliberação dos sócios podem ser derrogadas as normas le-
gais dispositivas.

Mais declararam que ficam desde já autorizados os gerentes de-
signados a proceder ao levantamento do capital social, depositado
nos termos legais, para fazer face às despesas com a realização des-
te contrato, seu registo e publicações, e com a instalação da socie-
dade, bem como a efectuar quaisquer contratos, nomeadamente ar-
rendamento e trespasse.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726420

COLLANTS & COMPANHIA � COMÉRCIO TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5274/
990906; identificação de pessoa colectiva n.º 504522710; inscri-
ção n.º 1/000602; número e data da apresentação: 3/000602.

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

Averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1, apresentação n.º 3/000602. �
Cessação de funções do gerente, Martinho Gonçalves, por renúncia,
em 12 de Abril de 2000.

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726462

MARCEL ROBBEZ-MASSON PORTUGUESA,
FÁBRICA DE OURIVESARIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1870/
900124; identificação de pessoa colectiva n.º 502278536; inscri-
ção n.º 12/000531; número e data da apresentação: 4/000531.

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

Inscrição n.º 12 à apresentação n.º 4/000531. � Designação do
conselho de administração e fiscalização para o biénio 2000/2001,
em 1 de Janeiro de 2000.

Conselho de administração: Presidente: Frank Philippe Gérard
Robbez-Masson; administradores: Catherine Nurit Robbez-Masson
e Marcel Robbez-Masson, casado.

Fiscal único: Efectivo � Revisor Oficial de Contas, Alberto
Ramon Borrego e suplente, Mariquito Correia & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, representada pelo Revisor
Oficial de Contas, José Martins Correia.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726551

LEALSUL � IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3266/
940601; identificação de pessoa colectiva n.º 503208159; inscri-
ção n.º 4/000529; número e data da apresentação: 3/000529.
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Certifico que foram alterados os artigos 1.º, 2.º, 3.º e 5.º, do con-
trato, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma LEALSUL � Importação e
Exportação, L.da, tem a sua sede na Avenida 1.º de Dezembro de
1640, 584, rés-do-chão direito, Casal do Marco, freguesia de Arren-
tela, concelho do Seixal.

2.º

O seu objecto social consiste na importação e exportação, comér-
cio de máquinas, aluguer de bens de equipamento e arrendamento
de imóveis, comercialização e instalação de equipamento de pisci-
nas regas e hidráulicos.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro já entrado
na caixa social é de 5 000 000$, e corresponde à soma de duas quo-
tas iguais de 2 500 00$, pertencentes uma a cada sócio.

5.º

A gerência pertence a ambos os sócios.
Para obrigar a sociedade é suficiente a intervenção de um gerente.

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

Está conforme o original.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725458

SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA DA PALMEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1039/
840613; identificação de pessoa colectiva n.º 501475265; inscri-
ção n.º 2/000530; número e data da apresentação: 5/000530.

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

Inscrição n.º 2 à apresentação n.º 5/000530. � Dissolução e en-
cerramento da liquidação.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726349

ITRP � INSTALAÇÕES TÉCNICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5644/
000531; inscrição n.º 1/000531; número e data da apresentação: 5/
000531.

Pacto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de ITRP � Instalações Técnicas, L.da,
e fica com a sede na Rua Eugénio dos Santos, Lote 94, Pavilhão
A, Pinhal dos Frades, freguesia de Arrentela, concelho do Seixal.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sociedade poderá
mudar a sua sede e/ou estabelecimento para outro local do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

A sociedade poderá ter filiais, delegações e representantes em
Portugal e no estrangeiro, recebendo sempre da sede as orientações
para o seu funcionamento.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto, instalações técnicas, reparações e
projectos de electricidade, instrumentação, ar condicionado, ventila-
ção, combustão, som, detecção e extinção de incêndios, águas e es-
gotos, motores e geradores eléctricos.

Instalações especiais. Empreitadas e subempreitadas, construção
civil e obras públicas, reparação naval e industrial, comércio de
equipamentos e materiais.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro é de 1 002 410$,
e corresponde à soma de duas quotas iguais de 501 205$ pertencentes uma
a cada sócio.

ARTIGO 5.º

Qualquer sócio poderá fazer à caixa social suprimentos até ao
montante máximo de 5 000 000$, cada um, nos termos e condições
deliberadas em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas, total ou parcial, entre sócios é livremente
permitida, a cessão a estranhos, depende do consentimento da so-
ciedade, à qual, em primeiro lugar, e aos sócios em segundo, fica
conferido o direito de preferência.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras empresas, mesmo com objecto diverso.

ARTIGO 8.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota pelo seu valor nomi-
nal, acrescido da parte correspondente nos fundos sociais constantes
do último balanço aprovado, em qualquer dos seguintes casos:

a) Insolvência ou falência do respectivo titular, judicialmente
decretada e não suspensa;

b) Anúncio da venda da quota em qualquer execução judicial,
fiscal ou administrativa.

ARTIGO 9.º

A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo e fora
dele, activa e passivamente, fica a cargo de ambos os sócios.

ARTIGO 10.º

Para que a sociedade se considere validamente obrigada em todos
os seus actos e contratos, é necessária a intervenção de dois gerentes.

§ único. Fica vedado aos gerentes, sob a cominação de responderem
por perdas e danos, obrigar a sociedade em actos alheios ao objecto
social, nomeadamente em abonações, fianças, letras de favor e avales.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10726357

ASSICOMATE � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2529/
920318; identificação de pessoa colectiva n.º 502729520; inscri-
ção n.º 14/000530; número e data da apresentação: 8/000530.

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

Inscrição n.º 14, apresentação n.º 8/000530.
Designação do conselho de administração e do conselho fiscal,

para o quadriénio de 2000-2003, em 30 de Março de 2000.
Conselho de administração: presidente � Augusto Tavares da Sil-

va; vogais � Luís Alexandre Lopes Tavares da Silva, Adriano Fer-
reira da Graça e Carlos António Gonçalves Campos Reis, casado.

Conselho fiscal: presidente � João Agostinho Pereira Leite Mendes;
vogal � Maia, Mesquita e Associado, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, representada por João Pedro Prestes Maia e Silva, revisor
oficial de contas efectivo; Américo Duarte Lopes; e, Maria Fernanda
Rodrigues Fernandes, casada, revisor oficial de contas suplente.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725997

JOVINITA � ORGANIZAÇÃO COMERCIAL
DE PRODUTOS DECORATIVOS PARA O LAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1759/
890613; identificação de pessoa colectiva n.º 502174544; data da
apresentação: 000605.
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Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Código
do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou na pasta
respectiva, os documentos relativos à prestação de contas do ano do
exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726535

PREDIAL MONTE SIÃO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5334/
991026; identificação de pessoa colectiva n.º 504791940; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10727060

BOMBAELÉCTRICA � HIDRÁULICA E ELECTRICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 738/
811007; identificação de pessoa colectiva n.º 501213007; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726853

ABILAUTO � COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS E ACESSÓRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 592/
801008; identificação de pessoa colectiva n.º 501066942; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726861

CINTILAR � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4916/
981028; identificação de pessoa colectiva n.º 504544730; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726870

COELHO & LIMAS � CONSTRUÇÃO CIVIL
E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4761/
980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504169084; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726888

SARA & NÁDIA � COMPRA E VENDA DE CONFECÇÕES
E ARTIGOS ELÉCTRICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5304/
990929; identificação de pessoa colectiva n.º 504674498; data da
apresentação: 000605.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10726896

CLÍNICA DA NIZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1543/
881121; identificação de pessoa colectiva n.º 501964789; inscrições n.os

16-20/000522; números e data das apresentações: 12 a 16/000522.

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

Inscrição n.º 16, apresentação n.º 12/000522, averbamento n.º 1.
Cessação de funções dos gerentes Carlos Manuel Mateus Alves e

Jorge Martins Pires, por renúncia, em 29 de Março de 2000.

Certifico ainda que foram alterados os artigos 3.º e 5.º do contra-
to, tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

3.º

1 � O capital social, inteiramente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, encontra-se dividido em quatro quotas: uma do valor
nominal de 2000 euros, pertencente ao sócio João Luís Carrilho da
Furriela; uma quota do valor nominal de 2000 euros, pertencente à
sócia Maria de Lurdes dos Santos Monteiro Pinheiro Carrilho; uma
quota do valor nominal de 500 euros, pertencente à sócia Maria João
Pinheiro Carrilho; e uma quota de 500 euros, pertencente ao sócio
Carlos Manuel Pinheiro Carrilho.

2 � (Mantém-se.)
5.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação em
juízo e fora dele, activa e passivamente, com ou sem remuneração,
conforme for deliberado em assembleia geral, pertencente aos sócios
João Luís Carrilho da Furriela e Maria de Lurdes dos Santos Mon-
teiro Pinheiro Carrilho.

2 � A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos,
pela assinatura de dois gerentes.

3 � É proibido à gerência obrigar a sociedade em actos e con-
tratos estranhos ao objecto social, tais como letras de favor, abona-
ções, avais ou compromissos de valor.

4 � A assembleia geral poderá designar outro ou outros gerentes.

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725598
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SILGER � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3515/
950317; identificação de pessoa colectiva n.º 503375136; inscri-
ção n.º 10/000522; número e data da apresentação: 6/000522.

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

Inscrição n.º 10, apresentação n.º 6/000522.
Designação de dois administradores, para completar o quadriénio

de 1999-2002, em 31 de Março de 2000:
Vogais: Carlos Manuel Garcia Calvário, casado; e Manuel Gracia

Buey, casado.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725563

AUTO MODERNA DE CORROIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 139/
711119; identificação de pessoa colectiva n.º 500036330; inscri-
ção n.º 1/000522; número e data da apresentação: 3/000522.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 3/000522, averbamento n.º 1.
Deslocação da sede para a Avenida do 25 de Abril, 68, 2.º, direi-

to, Corroios.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725628

OS PINTOS � SUPERMERCADO & BAZAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 3353/
940921; identificação de pessoa colectiva n.º 503260975; inscri-
ção n.º 2/000522; número e data da apresentação: 2/000522.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 2/000522.
Dissolução e encerramento da liquidação.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725636

NOVERGIA � TECNOLOGIAS DE TRATAMENTO
DE RESÍDUOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5095/
990414; identificação de pessoa colectiva n.º 504662511; inscri-
ção n.º 2/000522; número e data da apresentação: 7/000522.

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

Inscrição n.º 2, apresentação n.º 7/000522, averbamento n.º 2.
Cessação de funções do administrador-delegado, José Joaquim

Bernardo Penetra Rodrigues da Silva, por renúncia, em 1 de Agos-
to de 1999.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725610

LIMPANETE � LIMPEZAS DOMÉSTICAS,
INDUSTRIAIS E JARDINAGEM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4271/
970509; identificação de pessoa colectiva n.º 503875651; inscri-
ção n.º 1/000522; número e data da apresentação: 8/000522.

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

Inscrição n.º 1, apresentação n.º 8/000522, averbamento n.º 2.
Deslocação da sede para a Avenida da Verdizela, bloco A, loja

2, Verdizela, Corroios, Seixal.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725601

ODETE & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5635/
000524; inscrição n.º 1/000524; número e data da apresentação: 7/
000524.

Contrato de sociedade

No dia 1 de Fevereiro de 2000, no 12.º Cartório Notarial de Lis-
boa, perante mim, licenciado Manuel d�Assunção Casalta, notário do
Cartório, compareceram como outorgantes:

1.ª Odete de Lurdes Videira Machado, contribuinte fiscal
n.º 209651393, solteira, maior, natural de Angola, residente na Rua
de Amélia Rey Colaço, 7, 1.º, direito, em Vale de Milhaços, fregue-
sia de Corroios, concelho do Seixal, portadora do bilhete de identi-
dade n.º 10387223, de 18 de Maio de 1994;

2.ª Maria de Fátima Videira Machado, contribuinte fiscal
n.º 175225087, divorciada, também natural de Angola, residente na
Rua de Luís de Freitas Branco, 15, no Alto do Moinho, freguesia
de Corroios, concelho do Seixal, portadora do bilhete de identidade
n.º 7361630, de 20 de Janeiro de 1997.

Verifiquei a identidade das outorgantes pela exibição dos seus
indicados bilhetes de identidade, emitidos em Lisboa, pelos Servi-
ços de Identificação Civil.

Disseram as outorgantes que, pela presente escritura, estipulam
entre si, um contrato de sociedade comercial, sob o tipo de socie-
dade por quotas, que fica a reger-se pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Odete & Fátima, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Luís de Freitas Branco, 15, no Alto do Moi-
nho, freguesia de Corroios, concelho do Seixal.

2 � Por simples deliberação da gerência, poderá a sociedade
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe, assim como criar sucursais, filiais, agências, ou outras
formas locais de representação social.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de papelaria e tabaca-
ria e livraria.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas de 2500 euros cada
uma, pertencendo uma à sócia Odete de Lurdes Videira Machado e
outra à sócia Maria de Fátima Videira Machado.

4.º

A sociedade poderá exigir aos sócios prestações suplementares até
ao montante de 50 000 euros.

5.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será exercida pelos gerentes a designar em assem-
bleia geral, ficando desde já nomeadas gerentes, ambas as sócias.

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

6.º

A cessão de quotas a estranhos, depende sempre do consentimento
prévio da sociedade, a quem fica reservado o direito de preferência.

7.º

As assembleias gerais, sempre que a lei não exija outras formali-
dades, serão convocadas por meio de cartas registadas ou
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protocoladas dirigidas aos sócios, com a antecedência mínima de
15 dias.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725520

CONVENIL � CONSTRUÇÃO CIVIL E OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5625/
000519; inscrição n.º 1/000519; número e data da apresentação: 6/
000519.

Constituição de sociedade

No dia 27 de Abril de 2000, no Cartório Notarial da Moita, pe-
rante mim, Mário Salvador Nunes, respectivo notário, compareceram
como outorgantes:

1.º António dos Santos Mendes, contribuinte fiscal n.º 134863321,
casado segundo o regime da comunhão de adquiridos com Maria
Custódia Rico Guerreiro Mendes, natural da freguesia de Torrão,
concelho de Alcácer do Sal, residente na Rua de Alves Redol, 38,
Quinta de São João, Paivas, freguesia de Amora, concelho do Sei-
xal, titular do bilhete de identidade n.º 4579427, emitido a 6 de
Outubro de 1994;

2.º Miguel dos Santos Reis Mendes, contribuinte fiscal
n.º 120178630, casado segundo o regime da comunhão de adquiri-
dos, com Licínia da Assunção Gonçalves Mendes, natural da aludi-
da freguesia de Torrão, residente na Rua de Alves Redol, 8,
rés-do-chão, direito, freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho de
Seixal, titular do bilhete de identidade n.º 8358531, emitido a 17 de
Fevereiro de 1997.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos mencio-
nados bilhetes de identidade, emitidos em Lisboa, pelos Serviços de
Identificação Civil.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, estipulam
um contrato de sociedade, sob a forma de sociedade comercial por
quotas, que se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma CONVENIL � Construção Ci-
vil e Obras Públicas, L.da

2 � A sua sede é na Rua de Alves Redol, 8, rés-do-chão, direi-
to, freguesia de Aldeia de Paio Pires, concelho do Seixal.

3 � A gerência pode deslocar a sede da sociedade, dentro do
concelho do Seixal ou para concelho limítrofe.

2.º

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

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5 000 000$, e corresponde à soma de duas quotas iguais de
2 500 000$ cada uma, pertencendo uma a cada sócio.

4.º

1 � A gerência e administração da sociedade, a sua representa-
ção em juízo ou fora dele, activa e passivamente, remunerada ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral, fica a cargo de am-
bos os sócios, desde já nomeados gerentes, dispensados de prestar
caução.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos,
nomeadamente, na alienação e oneração de bens imóveis e celebra-
ção de mútuos de qualquer espécie é necessária a intervenção de dois
gerentes ou de um procurador.

3 � A remuneração dos gerentes pode consistir total ou parcial-
mente, em participações nos lucros da sociedade.

4 � A sociedade não pode ser obrigada em actos ou contra-
tos estranhos aos seus negócios sociais, designadamente, fian-
ças, abonações, letras de favor ou outros documentos de natu-
reza semelhante.

5.º

É permitida livremente a divisão e cessão de quotas entre os só-
cios, todavia, a cessão a estranhos, carece sempre do consentimento
prévio da sociedade, a quem assiste o direito de preferência na sua
aquisição e em segundo lugar, os sócios.

6.º

Quando a lei não exija outras formalidades e prazos, as assembleias
gerais serão convocadas com oito dias de antecedência, através de
cartas registadas ou protocoladas.

Está conforme o original.

19 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725652

ASCENSUL � MONTAGEM, ASSISTÊNCIA
E REPARAÇÕES DE ELEVADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 830/
820527;identificação de pessoa colectiva n.º 501286055; inscrição
n.º 5/000506; número e data da apresentação:5/000526.

Certifico que foram alterados os artigos 1.º e 3.º do contrato, ten-
do em consequência, ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma ASCENSUL � Montagem, Assistência e
Reparações de Elevadores, L.da, tem a sua sede na Praceta do Dr. Manuel
Arriaga, lote 29, loja, direita, Quinta de São João, Paivas, freguesia de
Amora, concelho do Seixal.

3.º

A sociedade tem como objecto a montagem, assistência e repara-
ção de elevadores.

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

Está conforme o original.

26 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725539

COUTOS � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5633/
000523; identificação de pessoa colectiva n.º 502400595; inscri-
ção n.º 2/000523; número e data da apresentação. 1/000523.

Certifico que foram alterados os artigos 2.º, 4.º e 7.º do contrato,
tendo em consequência, ficado com a seguinte redacção:

2.º

1 � A sociedade tem a sua sede e domicílio na Rua da Cordoa-
ria, 11, 1.º, esquerdo, Cruz de Pau, freguesia de Amora, concelho
do Seixal.

4.º

1 � O capital social é de 10 525 305$, equivalente a 52 500 eu-
ros, está integralmente subscrito e realizado em dinheiro, e corres-
ponde à soma de três quotas iguais de 3 508 435$ cada uma, equi-
valente a 17 500 euros, uma de cada um dos sócios Carlos Luís de
Figueiredo Couto, José Simas Couto e António Manuel de Figuei-
redo Couto.

7.º

Para obrigar a sociedade, são necessárias as assinaturas conjun-
tas dos três gerentes.

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

Está conforme o original.

23 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725989

AUTO REPARADORA SERRO & FILHO, SOCIEDADE
DE REPARAÇÕES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2455/
920103; identificação de pessoa colectiva n.º 502670363; inscri-
ção n.º 2/000524; número e data da apresentação: 1/000524.
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Certifico que foi alterado o artigo 4.º do contrato, tendo em con-
sequência, ficado com a seguinte redacção:

4.º

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

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

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725555

DETALHES ORIGINAIS � DECORAÇÃO E ARQUITECTURA
DE INTERIORES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5634/
000524; inscrição n.º 1/000524; número e data da apresentação: 5/
000524.

Contrato de sociedade

No dia 13 de Abril de 2000, no Cartório Notarial de Alenquer,
perante mim, Maria Filomena Valente Ferreira Marto, notária inte-
rina deste Cartório, compareceu como outorgante Carla Alexandra
Marta Figueiras Diniz Pereira, natural da freguesia de São João,
concelho de Lisboa, residente habitualmente na Praceta de Óscar
Silva, 8, 1.º, esquerdo, no lugar de Santa Marta do Pinhal e fregue-
sia de Corroios, concelho do Seixal, casada na comunhão de adqui-
ridos com Rui Miguel Veríssimo Pereira, contribuinte fiscal
n.º 201615193, e portadora do bilhete de identidade n.º 9558209,
emitido em 27 de Dezembro de 1999, pelos Serviços de Identifica-
ção Civil de Lisboa.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu dito
bilhete de identidade.

Declarou que constitui uma sociedade unipessoal por quotas, que
se rege pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Detalhes Originais � Decoração e
Arquitectura de Interiores, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida de
Rui Grácio, 69-B, no lugar de Santa Marta do Pinhal e freguesia de
Corroios, concelho do Seixal.

2.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede da sociedade ser
deslocada para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho
limítrofe.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à única quota da sócia Carla Alexandra
Marta Figueiras Diniz Pereira.

4.º

O seu objecto consiste em decoração de interiores e comércio de
artigos de decoração, arquitectura de interiores.

5.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia geral,
pertence à única sócia desde já nomeada gerente, bastando a sua
assinatura para obrigar a sociedade.

6.º

É vedado à gerência efectuar fianças, abonações, letras de favor
e semelhantes.

7.º

Em caso de morte da sócia a sociedade continua com os seus
herdeiros, que entre todos nomearão um que a todos represente na
sociedade.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescrever outras formali-
dades serão convocadas por meio de cartas registadas dirigidas ao sócio
com uma antecedência mínima de 15 dias.

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725547

TERESA & GÓIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5632/
000522; inscrição n.º 1/000522; número e data da apresenta-
ção: 18/000522.

Contrato de sociedade

No dia 4 de Abril de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Luís Miguel de Matos Góis Baralha, solteiro, maior, natural
da freguesia de Alvalade, concelho de Lisboa, e residente na Rua
do Santo Condestável, 10, 1.º, B, Fogueteiro, Amora, Seixal;

2.ª Maria Teresa Filipe Capela, divorciada, natural da freguesia da
Pena, concelho de Lisboa, e residente na mesma morada do primei-
ro outorgante.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 8436568, de 21 de Abril de 1997 e
7683862, de 21 de Abril de 1997, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação de Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas e condi-
ções constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de Teresa & Góis, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Santo Condestável,
23, rés-do-chão, esquerdo, Fogueteiro, freguesia de Amora, conce-
lho do Seixal.

§ único. A sede social poderá ser deslocada dentro do mesmo
concelho ou para concelho limítrofe, por simples deliberação da
gerência, bem como abrir ou encerrar agências, filiais, delegações,
sucursais ou outras formas de representação em território nacional
ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na exploração de salões de ca-
beleireiros e estética, comercialização por grosso e a retalho de pro-
dutos de beleza, perfumaria e higiene e ainda software e hardware.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 1 002 410$, que corresponde à soma de duas
quotas: uma do valor nominal de 701 687$, pertencente ao sócio,
Luís Miguel de Matos Góis Baralha; e outra do valor nominal de
300 723$, pertencente à sócia Maria Teresa Filipe Capela.

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, pertence aos sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar validamente obrigada, são necessárias
as assinaturas de dois gerentes.

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

4 � Fica vedado obrigar a sociedade em fianças, abonações,
letras de favor e mais actos e contratos estranhos aos negócios
sociais.

ARTIGO 5.º

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

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

ARTIGO 7.º

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

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725571

LÚCIO MONTEIRO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5631/
000522; inscrição n.º 1/000522; número e data da apresenta-
ção: 17/000522.

Contrato de sociedade

No dia 12 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º José Lúcio Monteiro, natural da freguesia de Souto da Velha,
concelho de Torre de Moncorvo, casado com Mariana da Concei-
ção Patacas Clareu Monteiro, sob o regime da comunhão de adqui-
ridos, residente na Rua do Professor Bento de Jesus Caraça, 6, 1.º,
direito, Aldeia de Paio Pires;

2.º Pedro Miguel Clareu Monteiro, solteiro, maior, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pereira, concelho de Lisboa, residente
na dita morada da Rua do Professor Bento de Jesus Caraça.

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 3936462, de 13 de Abril
de 1999 e 11134644, de 19 de Julho de 1998, ambos emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições
constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Lúcio Monteiro & Filho, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Dr. Bento
de Jesus Caraça, 6, 1.º, direito, freguesia de aldeia de Paio Pires,
concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste em trabalhos de estuque projec-
tado e tradicional.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, compete aos sócios que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é suficiente a assinatura de
um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725580

S. M. S. M. � FABRICO E COMÉRCIO DE MÓVEIS,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5636/
000524; inscrição n.º 1/000524; número e data da apresentação: 8/
000524.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compa-
receu como outorgante Sérgio Manuel Simões Mendes, natural da
freguesia de Coimbra (Sé Nova), concelho de Coimbra, casado com
Elizabete Paula Pires de Almeida, sob o regime da comunhão de
adquiridos, residente na Rua de Catarina Eufémia, 21, Vale de
Milhaços.

Verifiquei a identidade do outorgante, por exibição do seu bilhe-
te de identidade n.º 8206776, 23 de Março de 1995, passado pelos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

E pelo outorgante foi dito que, constitui uma sociedade comercial
unipessoal por quotas, da qual é o único sócio, e que se rege pelas
cláusulas e condições constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma S. M. S. M. � Fabrico e Co-
mércio de Móveis, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Capitão Henrique
Galvão, 59 e 60, Casal do Marco, freguesia de Arrentela, concelho
do Seixal.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no fabrico e comércio de móveis.

ARTIGO 3.º

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade, pertencem ao
sócio único, ficando desde já nomeado gerente, com ou sem remu-
neração, conforme ele decidir.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura do gerente.
3 � A sociedade poderá constituir mandatários, mediante as

respectivas procurações.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725512
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RENTELATRANS � TRANSPORTES RODOVIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5637/
000524; inscrição n.º 9/000524; número e data da apresentação
n.º 9/000524.

Contrato de sociedade

No dia 10 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Hélder da Silva Gomes, casado no regime da comunhão de
adquiridos com Cremilda de Nazaré Maria Gomes, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, e residente
na Rua da Boa Hora, 41, 1.º, direito, Arrentela, Seixal;

2.ª Carla Isabel de Nazaré Gomes, solteira, maior, natural da fre-
guesia de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa e residente
na Avenida da República, 1844, 2.º, Parede.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição do seus bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 4766754, de 9 de Junho
de 1993 e 9860620, de 24 de Setembro de 1997, emitidos pelos
Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

Pelos outorgantes, foi dito que, constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que se irá reger pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma RENTELATRANS � Transpor-
tes Rodoviários, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua da Boa Hora, 41, 1.º,
direito, Arrentela, freguesia da Arrentela, concelho do Seixal.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe e bem
assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o transporte rodoviário nacional e
internacional de mercadorias por conta de outrém.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro,
é de 50 000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do
valor nominal de 25 000 euros, pertencente uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

sócio;
f) Por interdição ou inabilitação de qualquer sócio.
§ único. Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não

for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do falecimen-

to, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um representante
comum.

ARTIGO 8.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725423

TALAMINHOPNEUS � LUBRIFICAÇÕES E LAVAGENS AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5638/
000524; inscrição n.º 1/000524; número e data da apresenta-
ção: 10/000524.

Contrato de sociedade

No dia 22 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.º Joaquim Vicente Dias Afonso, natural da freguesia de Orada,
concelho de Borba, casado com Teresa Isabel Balseiro Afonso, sob
o regime da comunhão de adquiridos, residente na Rua do 25 de
Abril, 45, 3.º, direito, Cruz de Pau;

2.º Carlos Alberto Balseiro Afonso, natural da freguesia de Amora,
concelho do Seixal, solteiro, maior, residente na Rua do 25 de Abril,
45, 3.º, direito, Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 111266, de 3 de Março
de 1999, passado pela Marinha Portuguesa e 8183565, de 6 de Ju-
lho de 1994, passado pelos Serviços de Identificação Civil, em Lis-
boa.

E pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma socie-
dade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas e condições
constantes, dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma  TALAMINHOPNEUS � Lu-
brificações e Lavagens Auto, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do 25 de Abril, 45, 3.º,
direito, Cruz de Pau, freguesia da Amora, concelho do Seixal.

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

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no comércio a retalho, pneus,
óleos, lubrificações, baterias e lavagens, acessórios para auto-
móveis.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde à soma de duas quotas: uma do valor
nominal de 601 446$, pertencente ao sócio Joaquim Vicente Dias
Afonso; e uma do valor nominal de 400 964$, pertencente ao sócio
Carlos Alberto Balseiro Afonso.

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

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

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado, será nomeada em assembleia geral, ficando des-
de já nomeado gerente, o sócio Carlos Alberto Balseiro Afonso que,
desde já, fica nomeado gerente.

2 � Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatura de
um gerente.

3 � A remuneração da gerência poderá consistir total ou parcial-
mente, em participação nos lucros da sociedade.
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ARTIGO 5.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas, des-
tinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou terceiros.

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

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não
for amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do faleci-
mento, os herdeiros deverão designar, de entre eles, um represen-
tante comum.

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme o original.

24 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725431

CAFÉ NOIR � CAFETARIA, PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 5639/
000525; inscrição n.º 1/000525; número e data da apresentação: 3/
000525.

Contrato de sociedade

No dia 23 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do respectivo Cartório, com-
pareceram como outorgantes:

1.ª Ana Filipa Pinto Nunes, solteira, maior, natural da freguesia
de São Sebastião da Pedreira, concelho de Lisboa, e residente na Rua
do Infante D. Henrique, 8, Vila de Milhaços;

2.º Nuno Manuel Fagulha Aleixo, solteiro, maior, natural da fre-
guesia e concelho do Barreiro, e residente na Estrada de Foros da
Amora, 32, 2.º, direito, Cruz de Pau, Amora.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 11260469, de 10 de
Abril de 2000 e 10058198, de 11 de Março de 1998, emitidos pe-
los Serviços de Identificação Civil, em Lisboa.

Pelos outorgantes foi dito que, constituem entre si, uma sociedade
comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Café Noir � Cafetaria,
Pastelaria, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Infante D. Hen-
rique, 8, Vale de Milhaços, freguesia de Corroios, concelho do
Seixal.

3 � A gerência da sociedade poderá deslocar livremente a sede
social dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e bem
assim, criar sucursais, filiais, agências ou outras formas locais de
representação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a exploração de estabelecimento de
cafetaria, pastelaria, snack-bar e panificação.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, e corresponde á soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 501 205$, pertencente uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que
desde já ficam nomeados gerentes.

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

ARTIGO 6.º

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

ARTIGO 7.º

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

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

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

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

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

sentimento da sociedade, tomado por maioria, em assembleia geral.
§ 1.º Os sócios podem deliberar que a quota amortizada figure no

balanço e que posteriormente, sejam criadas uma ou várias quotas,
destinadas a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou tercei-
ros.

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

§ 3.º Se por falecimento de um sócio a respectiva quota não for
amortizada no prazo de 90 dias, a contar da data do 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 a reserva legal, será dado o destino que vier a ser
deliberado em assembleia geral.

Está conforme o original.

25 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725440

TRANSPORTES SANCHEZ NIETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 6530/
000522; inscrição n.º 1/000522; número e data da apresentação: 1/
000522.

Contrato de sociedade

No dia 18 de Maio de 2000, no Cartório Notarial do Centro de
Formalidades das Empresas de Setúbal, perante mim, Maria do Céu
dos Santos Fernandes Garcia, notária do referido Cartório, compa-
receu como outorgante Luísa Maria Patinha Alves, solteira, maior,
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natural de Caracas, Venezuela, residente na Rua do Francisco Manuel
de Melo, 9, Vale de Milhaços, Corroios, Seixal, que outorga na
qualidade de procuradora de:

a) Ivan Sánchez Nieto, natural de Albacete, Província de Albacete,
Espanha, solteiro, maior, residente em Calle Nicaragua, 2, Albacete,
Espanha;

b) Emílio Valero Marín, natural de Salvacañete, Provincia de
Cuenca, Espanha, casado com Angeles Carcel Palomares, no regime
da comunhão geral de bens, residente na Calle Alginet, 12, em Pa-
terna, Província de Valência, Espanha, conforme consta da pro-
curação que se arquiva.

Verifiquei a identidade da outorgante por exibição do seu bilhete
de identidade n.º 12912396, emitido em 10 de Outubro de 1995, pelo
Arquivo de Identificação de Lisboa.

Pela outorgante foi dito que, constitui entre os seus representados, uma
sociedade comercial por quotas, que se rege pelas cláusulas constantes dos
artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Transportes Sanchez Neto, L.da, e tem
a sua sede social na Rua de Francisco Manuel de Melo, 9, Vale de
Milhaços, Corroios, freguesia de Corroios, concelho do Seixal, a
qual, por simples decisão da gerência, poderá ser deslocada livre-
mente para outro local dentro do mesmo concelho ou concelho li-
mítrofe, e serem criadas sucursais, filiais, agências ou outras formas
de representação no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a realização de transportes terrestres
ocasionais de todo e qualquer tipo de mercadorias, bem como a
subcontratação desses transportes em terceiros; tomar ou dar de alu-
guer veículos de transporte, com ou sem condutor, a prestação de
quaisquer serviços inerentes à actividade de transitário.

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado, é de 10 000 000$,
e corresponde à soma das duas seguintes quotas: uma no valor no-
minal de 9 900 000$, em bens sujeitos a registo, pertencente ao só-
cio Ivan Sanchez Nieto; e outra de valor nominal de 100 000$, em
bens sujeitos a registo, pertencente ao sócio Emílio Valero Marin.

2 � A realização das duas quotas acima indicadas, é feita atra-
vés das três viaturas seguintes: um veículo marca MAN, modelo
19.372FLS, com a matrícula AB-4504-U, outro veículo marca MAN,
modelo 26.292DF, com matrícula AB-4450-U e de um reboque
marca Freuhauf, modelo FA2 1360 L, com a matrícula M-14653-R,
os quais são propriedade conjunta dos dois referidos sócios, na pro-
porção das suas entradas para a aquisição destes veículos a tercei-
ros, a qual por sua vez corresponde à proporção nas quotas a subs-
crever por cada um dos sócios no capital da sociedade.

3 � Fica a gerência autorizada a aumentar por uma ou mais ve-
zes o capital social, sem necessidade de deliberação da assembleia.

ARTIGO 4.º

Os sócios poderão fazer os suprimentos à sociedade de que esta
carecer, nos termos e condições a deliberar pela assembleia.

ARTIGO 5.º

A sociedade de quotas, no todo ou em parte, entre os sócios, bem
como a sua divisão para esse fim, é livre com dispensa de consen-
timento da sociedade. A cessão de quotas a terceiros implica a au-
torização da sociedade.

ARTIGO 6.º

1 � A administração e gerência da sociedade e a sua representa-
ção em juízo e fora dele, activa e passivamente, compete aos geren-
tes que forem eleitos em assembleia geral, podendo recair sobre só-
cios ou não sócios, ficando desde já nomeados gerentes os sócios
Ivan Sanchez Nieto e Emilio Valero Marín.

2 � Os gerentes serão ou não remunerados conforme for delibe-
rado em assembleia geral da sociedade.

3 � A sociedade pode constituir mandatários ou procuradores para
a prática de determinados actos ou categorias de actos e contratos.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade vincula-se nos seus actos e contratos pela se-
guinte forma:

a) Pela assinatura singular dos gerentes nomeados;
b) Pela assinatura de mandatários ou procuradores nos termos das

respectivas procurações e instrumentos.

2 � Os gerentes ou procuradores ficam expressamente proibidos
de obrigar a sociedade, sem consentimento desta, em quaisquer ga-
rantias especiais a prestar a terceiros, nomeadamente letras, fianças,
avais e cauções, sendo tais actos nulos e de nenhum efeito.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá proceder à amortização de qualquer
quota nos casos previstos na lei e nomeadamente em caso de arres-
to, arrolamento, penhora e no caso de exclusão de sócios com fun-
damento em concorrência desleal.

2 � Em alternativa à amortização, a sociedade pode adquirir ou
fazer adquirir a quota amortizada por outro sócio, ou por terceiro.

ARTIGO 9.º

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

ARTIGO 10.º

A gerência fica, desde já, autorizada a adquirir para a sociedade
quaisquer equipamentos, bens móveis, imóveis ou direitos, mesmo
antes do seu registo definitivo, assumindo a sociedade todos os ac-
tos praticados pela gerência, nesse período, logo que definitivamen-
te matriculada.

Está conforme o original.

22 de Maio de 2000. � A Funcionária, (Assinatura ilegível.)
10725644

J. ANDRÉ & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 1804/
890825; identificação de pessoa colectiva n.º 502210605; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725814

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES ALPASO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4951/
981127; identificação de pessoa colectiva n.º 504287443; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725806

AMÍLCAR & JESUS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 564/
800410; identificação de pessoa colectiva n.º 500966257; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725792
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ANTÓNIO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 2231/
910308; identificação de pessoa colectiva n.º 502514361; data da
apresentação: 000531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, a sociedade em epígrafe, depositou
na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de contas
do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725784

A. SANTOS BARRETO � MAQUINARIA
PARA OBRAS PÚBLICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Seixal. Matrícula n.º 4647/
980318; identificação de pessoa colectiva n.º 504095544; número
e data da apresentação: 000531.

Certifico que, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do
Código do Registo Comercial, que a sociedade em epígrafe, depo-
sitou na pasta respectiva, os documentos relativos à prestação de
contas do ano do exercício de 1999.

Está conforme o original.

31 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10725776

SINES

SODISINES � SUPERMERCADOS, L.DA

Sede: Nó Rodoviário de Sines, Sines

Conservatória do Registo Comercial de Sines. Matrícula n.º 638;
inscrições nos 1, 2 e 3; números e data das apresentações: 1, 2 e
3/981015.

Certifico que, por escritura de 6 de Outubro de 1998, lavrada no
4.º Cartório Notarial de Lisboa, entre Fernando Manuel dos Santos
Vieira da Cunha, Dionísia de Fátima Martins Vieira da Cunha e
ITMI � Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e
Investimento, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo
contrato se rege pelos termos constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação de SODISINES �
Supermercados, L.da

2 � O seu início conta-se a partir de hoje e durará por tempo
indeterminado.

3 � A sociedade vai ter a sua sede no Nó Rodoviário de Sines,
Sines, freguesia e concelho de Sines, mas por deliberação da gerên-
cia, a mesma poderá ser deslocada dentro do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na realização de todas as
operações inerentes à exploração comercial de supermercados, à
distribuição de produtos alimentares e não alimentares, exploração
de postos de abastecimento de combustíveis, bem como a gestão de
centros comerciais.

2 � No exercício da sua actividade, a sociedade poderá partici-
par no capital social de outras sociedades, ainda que com objecto
social diferente.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
22 000 000$, corresponde à soma de três quotas: sendo uma do va-
lor nominal de 16 500 000$, do sócio Fernando Manuel dos Santos
Vieira da Cunha; outra do valor nominal de 3 300 000$, da sócia
Dionísia de Fátima Martins Vieira da Cunha; e outra do valor no-
minal de 2 200 000$, da sócia ITMI Norte-Sul Portugal � Socie-
dade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � Não pode qualquer sócio, nem a sociedade ou os seus repre-
sentantes legais, ceder ou a qualquer outro título, ainda que gratui-
to, transmitir, onerar ou alienar, seja porque modo for, as suas quo-
tas sem que antes conceda direito absoluto de preferência à sócia
ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e
Investimentos, S. A.

2 � Consequentemente, qualquer cessão, alienação ou oneração
de quotas realizadas pelos sócios ou por eles autorizada, só será
possível, caso o sócio beneficiário da preferência não a exerça de-
corridos que sejam 30 dias contados da data do recebimento da co-
municação por meio de carta registada com aviso de recepção, do
projecto da transmissão de quotas, do qual deverão constar nomea-
damente:

a) As cláusulas do respectivo contrato de transmissão, alienação
ou oneração, com a menção a: identificação do(s) promitente(s)
adquirente(s); preço; prazos; e restantes condições do mesmo.

b) Fotocópia dos elementos demonstrativos da situação financei-
ra da sociedade, relativos à prestação de contas do exercício imedi-
atamente anterior, nomeadamente: modelo 22; balanço analítico,
demonstração de resultados, anexo ao balanço e à demonstração de
resultados.

c) Os elementos atrás mencionados servirão para avaliação da si-
tuação da sociedade à data proposta de cessão, transmissão ou one-
ração de quotas pela sócia ITMI Norte-Sul Portugal � Sociedade
de Desenvolvimento e Investimentos, S. A.

3 � As partes mutuamente aceitam e querem atribuir eficácia real
ao presente pacto de preferência, assinado na data da celebração da
escritura de constituição da sociedade, assumido a ITMI Norte-Sul
Portugal � Sociedade de Desenvolvimento e Investimentos, S. A., o
ónus da promoção do registo, com o pagamento das respectivas
despesas.

4 � O presente pacto de preferência durará até à dissolução da
sociedade.

ARTIGO 5.º

Os sócios poderão efectuar à sociedade os suprimentos que esta
carecer em termos e condições previamente aprovados em assembleia
geral.

ARTIGO 6.º

1 � As assembleias gerais serão convocadas por qualquer um dos
gerentes, por meio de carta registada com um pré-aviso mínimo de
15 dias.

2 � O sócio impedido de comparecer à assembleia geral poderá
fazer-se representar mediante simples carta mandato, podendo a re-
presentação ser conferida a estranhos à sociedade.

3 � No caso de se encontrarem presentes ou devidamente repre-
sentados os sócios, a assembleia geral poderá, nos termos permiti-
dos pela lei, constituir-se e deliberar validamente com dispensa de
formalidade prévias.

ARTIGO 7.º

As deliberações que tenham por objecto a alterações do contrato
de sociedade, quer por modificação ou suspensão de alguma das suas
cláusulas, quer por introdução de nova cláusula, a alienação ou
oneração de imóveis da sociedade, por qualquer meio, o trespasse
do estabelecimento comercial, a cessão de exploração comercial do
mesmo bem como a locação a terceiros, só serão válidas e eficazes
quando tomadas por unanimidade dos votos.

ARTIGO 8.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo ou
fora dele, activa e passivamente, incumbem a um ou mais gerentes
eleitos por períodos não superiores a quatro anos, os quais poderão
ser sempre reeleitos.

2 � Aos gerentes são conferidos os poderes necessários para asse-
gurar a gestão corrente dos negócios da sociedade e, em especial, para:

a) Celebrar contratos no contexto das actividades correntes da
sociedade e no âmbito do seu objecto, excepto os contratos que,
mesmo cabendo no objecto da sociedade, exijam deliberação toma-
da nos termos do artigo 7.º;

b) Abrir e movimentar contas bancárias;
c) Aceitar, sacar e endossar letras, livranças e outros efeitos co-

merciais;
d) Admitir e despedir pessoal;
e) Comprar e vender bens móveis, incluindo veículos automóveis;
f) Subscrever, adquirir ou vender participações no capital de ou-

tras sociedades;



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(109)

g) Contrair empréstimos ou outras obrigações financeiras similares;
h) Prestar cauções ou garantias.
3 � A gerência poderá, ainda, constituir mandatários ou pro-

curadores da sociedade, para a prática de determinados actos ou ca-
tegorias de actos.

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade fica validamente obrigada nos seus actos e con-
tratos da forma seguinte:

a) Pela assinatura de qualquer um dos gerentes;
b) Pela assinatura de um procurador da sociedade com poderes

específicos para o efeito, conforme estipulado no n.º 3 do artigo 8.º;
2 � Os gerentes ficam expressamente proibidos de obrigar a so-

ciedade em qualquer fianças, letras de favor, avais, abonações ou em
outros actos, contratos ou documentos semelhantes, estranhos aos ne-
gócios sociais, sendo todos os actos praticados e os contratos cele-
brados nestas condições considerados nulos, sem prejuízo de o in-
fractor responder perante a sociedade pelos prejuízos que lhe causar.

ARTIGO 10.º

1 � Enquanto o valor da situação líquida no final de cada exer-
cício for inferior a 35 000 000$, os lucros líquidos constantes do
balanço anual terão as seguintes aplicações:

a) Para a constituição ou reforço da Reserva Legal a percentagem
que a lei determinar;

b) Para a constituição ou reforço de uma reserva livre de conso-
lidação financeira, o remanescente.

2 � Nos exercícios em que se encontrem preenchidas as condi-
ções constantes do número anterior, a distribuição dos lucros líqui-
dos terá a aplicação que a assembleia geral determinar.

ARTIGO 11.º

Fica desde já nomeado gerente, para o quadriénio de 1998-2001,
Fernando Manuel dos Santos Vieira da Cunha.

ARTIGO 12.º

1 � Para fazer face às despesas com a instalação dos serviços da
sociedade, nos termos do disposto na alínea b), do n.º 4, do ar-
tigo 202.º, do Código das Sociedades Comerciais, o gerente ora
nomeado, fica desde já autorizado a proceder ao levantamento total
da importância depositada na conta aberta em nome da sociedade no
Crédit Lyonnais Portugal, dependência das Amoreiras, corresponden-
te à totalidade do respectivo capital social.

2 � O gerente ora nomeado, fica ainda expressamente autoriza-
do a, pelos prazos, preços e demais cláusulas e condições que jul-
gue convenientes e com quem entender, celebrar e assinar, em nome
e em representação da sociedade ora constituída, quaisquer contra-
tos e ou escrituras públicas de constituição de direito de superfície,
de locação financeira mobiliária e ou imobiliária (leasing), prome-
ter arrendar e ou arrendar local para desenvolver a sua actividade
comercial, bem como prometer comprar e ou comprar quaisquer bens
imóveis ou direitos imobiliários, podendo pagar quaisquer importân-
cias a título de sinal ou como antecipação do cumprimento e os res-
pectivos preços, outorgando e assinando os respectivos contratos-pro-
messa e ou as respectivas escrituras definitivas de compra e venda.

5 de Janeiro de 1999. � A Ajudante, Ana Maria Santos Viriato.
07502460

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

QUINTA DO AMEAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Nogueira, Refoios, 4990, Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 291/891110; identificação de pessoa colectiva n.º 502244305;
data da apresentação: 20000518.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi inscrita a
prestação de contas, referente ao ano de exercício de 1998;
encontrando-se depositados na pasta respectiva, todos os documen-
tos referentes a este registo.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08556997

CASA DA CARCAVEIRA � TURISMO, L.DA

Sede: Quinta da Carcaveira, Carcaveira, Sá,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 832/2000518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 13/20000518.

Certifico que entre Amável Possidónio Correia Roberto, casado
com Maria Júlia Montenegro Geraldes Malheiro, na separação de
bens; e Clotilde do Alvar Alves Neves da Rocha, viúva, foi consti-
tuída a sociedade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante
dos artigos seguintes:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Casa da Carcaveira �
Turismo, L.da, e tem a sua sede na Quinta da Carcaveira, sita no lugar
da Carcaveira, freguesia de Sá, concelho de Ponte de Lima.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dos concelhos em que se situa e seus limítrofes, bem como
estabelecer e encerrar filiais, sucursais ou qualquer outra forma de
representação quer no país quer no estrangeiro.

2.º

O seu objecto consiste no desenvolvimento de todos os projectos
necessários e inerentes à criação e aprovação de hotel rural, sua
prossecução, exploração comercial de hotel rural, restauração,
desenvolvimento de toda e qualquer actividade turística.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas: sendo uma do
valor nominal de 2750 euros, pertencente ao sócio Amável
Possidónio Correia Roberto; e uma quota do valor nominal de
2250 euros, pertencente à sócia Clotilde do Alvar Alves Neves da
Rocha.

2 � Haverá lugar a prestações suplementares de capital pelos
sócios na proporção das respectivas quotas, sempre que assim deci-
dido por unanimidade até ao montante máximo de 50 000 000$.

4.º

1 � A gerência da sociedade, podendo não ser remunerada, fi-
cará a cargo de um ou mais gerentes, designados em assembleia
geral.

2 � Ficam desde já designados gerentes da sociedade os sócios
Amável Possidónio Correia Roberto e Clotilde de Alvar Alves Ne-
ves da Rocha.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes.
4 � A gerência fica desde já autorizada a alienar, adquirir, to-

mar e dar em locação bens móveis sujeitos e registos sem prévia
deliberação dos sócios.

5 � A remuneração dos gerentes poderá consistir, parcialmente
numa percentagem dos lucros da sociedade.

5.º

1 � A cessão de quotas a favor de não sócios, têm direito de
preferência em primeiro lugar os sócios e por fim a sociedade.

2 � O direito de preferência atribuído aos sócios será exercido
na proporção do valor das respectivas quotas.

3 � Para o exercício do direito de preferência, o sócio alienante
deverá comunicar aos titulares do direito de preferência por carta
com aviso de recepção, o projecto da transacção a realizar, do qual
constarão o nome do adquirente o valor nominal da quota a alienar,
o preço e condições do seu pagamento e as garantias e responsabi-
lidades da sociedade de que o alienante pretenda ser libertado por
ocasião da cessão.

6.º

1 � No caso de exclusão do sócio que tenha infringido gravemen-
te alguma das suas obrigações sociais, a quota respectiva será amorti-
zada.

2 � Na hipótese prevista no número anterior, a sociedade paga-
rá ao sócio o valor nominal da sua quota e a parte correspondente
ao fundo da reserva legal, ou o valor que, resultar do último balan-
ço aprovado, se for menor, devendo o pagamento ser dividido em
quatro prestações semestrais, sem juros, vencendo-se a primeira
60 dias após a deliberação de exclusão de sócio.
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7.º

1 � A sociedade pode também amortizar quotas:
a) Que tenham sido arrestadas, arroladas, penhoradas, apreendi-

das para a massa falida ou insolvente, ou por qualquer forma sujei-
tas a venda processo judicial ou subtraídas ao poder de disposição
do seu titular;

b) Por acordo com o sócio que delas for titular;
c) Por extinção de qualquer dos sócios que sejam pessoas colec-

tivas;
d) Se em caso de divórcio ou de separação judicial do sócio, a

respectiva quota ou quotas forem adjudicadas ao seu cônjuge.
2 � A determinação do montante da indemnização será feita por

acordo. Na ausências de acordo serão nomeados dois peritos, um pela
cabeça de casal da herança do sócio falecido ou pela sociedade.

3 � Se os peritos não chegarem a acordo sobre o valor da quota
a amortizar, optar-se-á pela média das duas avaliações efectuadas.

4 � Salvo norma imperativa em contrário ou acordo diverso en-
tre a sociedade e o titular da quota amortizada, o pagamento da
contrapartida da amortização far-se-á sempre em quatro prestações,
semestrais sucessivas e iguais, com juros à taxa legal, vencendo-se
a primeira seis meses após a fixação definitiva dessa contrapartida.

8.º

1 � A sociedade dissolve-se por acordo de três quartas partes dos
votos correspondentes ao capital social ou nos casos previstos na lei.

2 � Dissolvida a sociedade, a assembleia geral, nomeará os liqui-
datários sendo a liquidação feita nos termos por ela deliberados.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08556989

SAPATARIA NATALY � ANTÓNIO SILVA & VARELA, L.DA

Sede: Largo de São José, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 263/881223; identificação de pessoa colectiva n.º 502081023;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 1/20000519.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Pela inscrição n.º 7 foi feita a alteração parcial do contrato quan-
to ao artigo 1.º, que passa a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Sapataria Nataly � António Silva &
Varela, L.da, e tem a sua sede no Largo de São José, desta freguesia
e concelho de Ponte de Lima, podendo a mesma ser deslocada den-
tro do mesmo concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar
e abrir em qualquer ponto do País, delegações, filiais, sucursais ou
outras formas de representação social, por simples deliberação da
gerência.

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

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Adelisa Maria de
Magalhães Vieira Pereira Velho. 08557012

FILIPE, REBELO & FRANCO � SOCIEDADE
DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Sede: Passeio do 25 de Abril, 6, 7 e 8,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 831/20000518; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 4/20000518.

Certifico que entre António Manuel Lemos Dias Rebelo, casado
com Isabel Maria Marques Ribeiro Rebelo, na comunhão de adqui-
ridos; José Duarte Lima Franco, casado com Maria Teresa de No-
ronha Peres Campos Costa, na comunhão de adquiridos; José Joa-
quim de Castro Lima Franco, casado com Maria da Conceição Rodrigues

da Cunha Franco, na comunhão de adquiridos; e Filipe Sequeiros de
Oliveira, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo contrato constante dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma Filipe, Rebelo & Franco � Sociedade
de Mediação Imobiliária, L.da, tem a sua sede no Passeio do 25 de
Abril, 6, 7 e 8, nesta freguesia e concelho de Ponte de Lima, poden-
do a mesma ser deslocada dentro do mesmo concelho ou para con-
celhos limítrofes, bem como criar e abrir em qualquer ponto do País,
delegações, filiais, sucursais ou outras formas de representação so-
cial, por simples deliberação da gerência.

2.º

A sociedade tem o objecto seguinte mediação imobiliária, cons-
trução civil.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de quatro quotas iguais de
1250 euros cada uma, pertencentes uma a cada um dos sócios.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, José
Joaquim de Castro Lima Franco e Filipe Sequeiros de Oliveira que,
desde já, ficam nomeados gerentes.

§ 1.º Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
que para a mesma envolvam responsabilidade é necessária a assina-
tura de dois gerentes.

§ 2.º Os actos de mero expediente poderão ser assinados por qual-
quer um dos gerentes.

5.º

Os sócios poderão fazer prestações suplementares de capital até
ao quíntuplo do capital social existente no momento da deliberação
e em proporção das respectivas quotas.

6.º

Aos lucros líquidos anualmente apurados, depois de deduzida as
percentagens legalmente fixadas para reservas, ser-lhes-á dado o
destino que vier a ser deliberado em assembleia geral.

7.º

A cessão e divisão de quotas é livre entre os sócios, porém, a favor
de estranhos, carece do consentimento da sociedade, a qual terá o
direito de preferência em primeira lugar e os sócios não cedentes em
segundo lugar.

8.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e for-
malidades especiais, serão convocadas por carta registada, dirigida
aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias, devendo indicar
sempre o assunto a tratar.

9.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos ac-
tos e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e
início de actividade, incluindo, os custos inerentes aos actos de cons-
tituição e registo e ficando os gerentes desde já, autorizados a efec-
tuar o levantamento do capital social depositado, a fim de fazer face
aos referidos encargos e aos demais, referentes à instalação e ape-
trechamento da sociedade.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557080

QUINTA DO AMEAL � SOCIEDADE AGRÍCOLA, S. A.

Sede: Nogueira, Refoios, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 291/891110; identificação de pessoa colectiva n.º 502244305;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 14/20000518.
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Certifico que foi registado o seguinte:
Designação dos membros dos órgãos de administração e de fis-

calização, para o triénio de 1998-2000.
Conselho de administração: presidente � Nuno Correia da Silva

de Araújo, casado; vogais � Nuno da Cunha Araújo, casado; e Rui
Augusto Fernandes Amorim, solteiro, maior.

Conselho fiscal: presidente � Jorge Bento Martins Ledo, casado,
revisor oficial de contas, em representação de Ledo & Morgado,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas; vogais � Virgínia Al-
ves da Silva Santos, casada; Luís Guilherme de Noronha e Távora
Pinheiro Torres, casado; suplente � Carlos Manuel Pereira da Sil-
va, casado, revisor oficial de contas.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557004

EDUARDO LEMOS, TRANSPORTES, L.DA

Sede: Vila Franca, Friastelas, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 834/20000529; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 7/20000529.

Certifico que entre António Eduardo Castro de Lemos, casado
com Manuela Adelaide da Silva de Sousa Lemos, na comunhão
geral; e Manuela Adelaide da Silva de Sousa Lemos, casada com o
referido António Eduardo Castro de Lemos, foi constituída a socie-
dade em epígrafe, que se rege pelo contrato constante dos
artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a denominação de Eduardo Lemos, Trans-
portes, L.da, tem a sua sede no lugar de Vila Franca, da freguesia de
Friastelas, do concelho de Ponte de Lima.

§ único. A sociedade poderá mudar a sua sede dentro do mesmo
concelho ou para concelhos limítrofes, bem como criar, instalar,
transferir ou encerrar quaisquer estabelecimentos, sucursais ou ou-
tras formas de representação social, por simples deliberação da ge-
rência.

2.º

O objecto social consiste em transportes rodoviários públicos oca-
sionais de mercadorias.

3.º

O capital social, subscrito em dinheiro, é de 50 000 euros, e cor-
responde à soma de duas quotas: uma de 30 000 euros, pertencente
ao sócio António Eduardo Castro de Lemos; e uma de 20 000 eu-
ros, pertencente á sócia Manuela Adelaide da Silva de Sousa Lemos.

§ único. Cada um dos sócios realiza, nesta data, apenas metade
da sua quota, devendo a restante metade ser realizada no prazo de
um ano, a contar de hoje.

4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, confor-
me vier a ser deliberado em assembleia geral, será exercida pelos
gerentes que vierem a ser eleitos em assembleia geral, que podem
ser escolhidos entre estranhos à sociedade.

2 � Ficam desde já designados gerentes os sócios António Eduar-
do Castro de Lemos e Manuel Adelaide da Silva de Sousa Lemos.

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

5.º

A divisão e cessão de quotas é livremente permitida entre os só-
cios; porém, quando a favor de estranhos, fica dependente do consen-
timento da sociedade, a qual, em primeiro lugar e aos restantes sócios
em segundo, é reservado o direito de preferência na aquisição.

6.º

Os sócios poderão fazer à sociedade os suprimentos que ela ca-
recer nas condições de juro e reembolso acordados em assembleia
geral, bem como prestações suplementares de capital até ao décuplo
do mesmo, sendo a obrigação proporcional ao valor nominal das suas
quotas.

7.º

As assembleias gerais, quando a lei não prescreva prazos e forma-
lidades especiais, serão convocadas por carta registada, com aviso de
recepção aos sócios com a antecedência mínima de 15 dias.

8.º

A sociedade assume as obrigações e direitos decorrentes dos ac-
tos e negócios jurídicos celebrados com vista à sua constituição e
início de actividade, incluindo, os custos inerentes aos actos de cons-
tituição e registo e aquisição de máquinas e materiais, ficando os
gerentes desde já, autorizados a efectuar o levantamento do capital
social depositado, a fim de fazer face aos referidos encargos e aos
demais, referentes à instalação e apetrechamento da sociedade.

Está conforme.

13 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08556962

TRANSPORTES CAÇADOR, RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Sede: Carro, Santa Comba, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 826/20000417; inscrição n.º 2; número e data da apresenta-
ção: 14/20000529.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feita a no-
meação de gerente, com capacidade profissional, de João António
Pereira Carneiro de Sá, casado, em 14 de Abril de 2000.

13 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08557071

VIEIRA BARROS, INVESTIMENTOS E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Sede: Rua do General Norton de Matos, 16, 2.º, direito,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 603/960828; identificação de pessoa colectiva n.º 503763969;
data da apresentação: 20000524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício de
1999.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557047

SOCIROL � SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO LIMIANA, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 269/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502123117;
data da apresentação: 20000524.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício de
1997.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557055

SOCIROL � SOCIEDADE DE RADIODIFUSÃO LIMIANA, L.DA

Sede: Rua do General Norton de Matos,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 269/890317; identificação de pessoa colectiva n.º 502123117;
data da apresentação: 20000524.
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Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício de
1998.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557063

DONATEX � FÁBRICA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Tremoinhos, Vitorino das Donas,
4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 189/850919; identificação de pessoa colectiva n.º 501575065;
data da apresentação: 20000519.

Certifico que foram depositados os documentos referentes à pres-
tação de contas da sociedade em epígrafe, referentes ao exercício de
1999.

14 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Inês da
Silva Varela. 08557039

VALENÇA

ATUMAR � PESCADOS E MARISCOS, L.DA

Sede: edifício Miguel Dantas, loja 2, Avenida de Miguel
Dantas, freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 638;
identificação de pessoa colectiva n.º 504200623; data da apresen-
tação: 000605.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi feito
o depósito dos documentos da prestação de contas do ano de
1999.

12 de Junho de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06855415

PREDIMOLEDO � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: lugar de Rio Torto, freguesia de Fontoura,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 723;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/20000606.

Certifico que entre Manuel Rodrigues da Costa, casado com Maria
Alice Rocha de Sá, na comunhão de adquiridos; e José de Araújo
Pereira, casado com Isilda Ribeiro Alves Pereira, na comunhão de
adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, cujo pacto so-
cial é o seguinte:

1.º

A sociedade adopta a firma PREDIMOLEDO � Sociedade de
Construções, L.da, e tem a sua sede social no lugar de Rio Torto, na
freguesia de Fontoura, do concelho de Valença.

§ único. A gerência, mediante simples deliberação, poderá insta-
lar sucursais, agências, filiais ou qualquer outra forma de represen-
tação onde e quando julgar conveniente, podendo ainda mudar a sede
social para qualquer local do concelho de Valença ou para conce-
lho limítrofe.

2.º

O objecto social consiste em actividades de construção, amplia-
ção, transformação e restauro de edifícios, compra e venda de bens
imobiliários.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, correspondente à soma de duas quotas de 5000 euros
cada uma, pertencendo uma a cada um dos sócios Manuel Rodri-
gues da Costa e José de Araújo Pereira.

§ único. Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares
de capital na proporção das suas quotas, até ao montante do dobro
do capital social.

4.º

A gerência, com ou sem remuneração, conforme vier a ser deli-
berado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios que, desde
já, ficam nomeados gerentes, sendo necessária a sua assinatura con-
junta para obrigar a sociedade.

5.º

A cessão de quotas entre sócios é livremente permitida; porém,
quando feita a favor de terceiros, carece do consentimento da socie-
dade, tendo esta, em primeiro e os restantes sócios, em segundo, o
direito de preferência na sua aquisição.

6.º

As assembleias gerais, quando a lei não exija formalidades espe-
ciais, serão convocadas por meio de carta registada dirigida aos só-
cios com a antecedência mínima de 15 dias.

7.º

Em aplicação dos seus poderes normais e, mesmo antes do regis-
to da sociedade, a gerência poderá, adquirir, alienar, trocar, onerar,
arrendar ou tomar de arrendamento, alugar ou tomar de aluguer e
celebrar contratos de locação financeira, em quaisquer condições e
prazos, relativamente a quaisquer móveis ou imóveis.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06855431

QUINTIÃO & SANTOS, L.DA

Sede: Centro Comercial Alvarinho, São Gião, 1.º,
freguesia e concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 722;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/000606.

Certifico que entre Cláudio José Martins dos Santos, casado com
Anabela Vaz de Castro, na comunhão de adquiridos; e Paulo Ale-
xandre Quintião Pinto, solteiro, maior, foi constituída a sociedade
em epígrafe, cujo pacto é o seguinte:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Quintião & Santos, L.da, e tem a
sua sede no Centro Comercial Alvarinho, São Gião, 1.º, freguesia e
concelho de Valença.

2 � Por deliberação da gerência, a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

3 � A gerência poderá criar sucursais, agências ou outras formas
locais de representação, onde e quando julgar conveniente.

4 � A sociedade poderá adquirir livremente participações nou-
tras sociedades, mesmo que estas tenham objecto diverso do seu e
integrar agrupamentos complementares de empresas, constituir asso-
ciações em participação e consórcios.

2.º

A sociedade tem por objecto café, snack-bar, bar, cervejaria e
restaurante.

3.º

1 � O capital social é de 1 500 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas: uma no valor no-
minal de 1 000 000$, pertencente ao sócio Paulo Alexandre Quintão
Pinto; e outra no valor nominal de 500 000$, pertencente ao sócio
Cláudio José Martins Santos.

4.º

1 � Poderão ser feitos suprimentos à sociedade nas condições a
acordar em assembleia geral.

2 � Poderão igualmente ser exigidas aos sócios, prestações su-
plementares, até ao montante de 1 500 000$.
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5.º

1 � A gerência, poderá ou não ser remunerada, conforme for
deliberado em assembleia geral, pertence a dois gerentes, sócios ou
não, ficando desde já nomeados gerentes os sócios Paulo Alexan-
dre Quintão Pinto e Cláudio José Martins Santos.

2 � A sociedade obriga-se com a assinatura conjunta de dois
gerentes.

3 � A sociedade poderá nomear mandatários ou procuradores,
para a prática de determinados actos.

4 � A gerência não poderá obrigar a sociedade em letras de fa-
vor, fianças, abonações, nem em quaisquer actos semelhantes, estra-
nhos ao objecto social.

6.º

1 � A transmissão de quotas ou de parte de quotas a não sócios
depende do consentimento prévio da sociedade, gozando então os
sócios não cedentes, nas concessões onerosas, do direito de prefe-
rência.

2 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, ou parte dela, a
terceiros, dará conhecimento à sociedade e aos demais sócios, por
escrito, dos termos da pretendida cessão, identificando o cessio-
nário, o preço e as demais condições de pagamento da mesma, a
fim de obter o consentimento da sociedade para aquela cessão e
de proporcionar o direito de preferência estatuído no número
anterior.

3 � Autorizada a cessão pela assembleia geral da sociedade, os
demais sócios têm, sob pena de caducidade, o prazo de 15 dias para
exercer o seu direito de preferência.

7.º

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

a) Com o consentimento do seu titular;
b) Se o respectivo titular a ceder em infracção ao disposto na cláu-

sula 6.ª;
c) Quando a quota for arrestada, arrolada, penhorada ou, em ge-

ral, apreendida judicial ou administrativamente;
d) Se o seu titular, durante dois anos consecutivos, não compare-

cer ou não se fizer representar em nenhuma assembleia geral.
2 � A contrapartida da amortização, no caso previsto na alínea b),

do n.º 1, será igual ao valor nominal da quota amortizada.
3 � A quota amortizada, figurará no balanço como tal e, poste-

riormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substituição,
ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser alienadas a um ou
alguns sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06855423

RAYWEL DIFFUSION � PRODUTOS PARA A SAÚDE, L.DA

Sede: Rua da Portela, 28, freguesia de Arão,
concelho de Valença

Conservatória do Registo Comercial de Valença. Matrícula n.º 5/5;
identificação de pessoa colectiva n.º 503564630; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 1/000605.

Certifico que foi registado o averbamento de cessação de funções
do gerente Eduardo Fernandez Davila.

Data: 7 de Julho de 2000.
Causa: renúncia.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Conservadora, Luísa Maria da Fé
Alves Caçote. 06855407

VILA REAL
BOTICAS

FERREIRA & FERREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Boticas. Matrícula n.º 8;
identificação de pessoa colectiva n.º 502329580.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tados os documentos para registo de prestação de contas, relativos
ao exercício de 1999.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Mário Jorge
Gonçalves Barroso. 01319817

CHAVES

CHURRASQUEIRA BELAVISTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 756/
950601; identificação de pessoa colectiva n.º 503418919; inscri-
ção n.º 6 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 2 e 3/000609.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Of. averbamento n.º1, apresentação n.º 2/000609.
Cessação de funções dos gerentes José Dinis da Silveira Gome e

Misse Rosa Gomes Ferreira dos Santos da Silveira, em 20 de Julho
de 1999, por renúncia, e alterados os artigos 3.º e 4.º, que ficam com
a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 400 000$, dividido em duas quotas no va-
lor nominal de 200 000$ cada uma, pertencentes, respectivamente,
ao sócio Bernardo Ferreira Machado e à sócia Maria José da Luz
Pereira Ferreira Machado.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral fica a cargo de dois gerentes.

2 � Ficam desde já nomeados gerentes ambos os sócios.
3 � Para obrigar a sociedade é necessário a intervenção de um

gerente.

O texto completo do contrato de sociedade, na sua redacção ac-
tualizada, ficou depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789269

AGRO BATATAS DE TRÁS-OS-MONTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 671;
identificação de pessoa colectiva n.º 503138371; data da apresen-
tação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789358

SIVSAC � SOCIEDADE DE INSTALAÇÕES,
VIA SATÉLITE E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 625/
930701; identificação de pessoa colectiva n.º 503010022; data da
apresentação: 20000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os do-
cumentos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício
de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789706
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RESIDENCIAL SÃO NEUTEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 81/
890110; identificação de pessoa colectiva n.º 502091452; data da
apresentação: 20000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789676

ARTEFUMO � FUMEIRO E PRODUTOS REGIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 630/
930723; identificação de pessoa colectiva n.º 503025020; data da
apresentação: 20000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789692

RUI JORGE TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 841/
960920; identificação de pessoa colectiva n.º 503714267; data da
apresentação: 20000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789650

FERNANDO MANUEL GONÇALVES FERNANDES DIAS, E. I. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 1/
901129; identificação de pessoa colectiva n.º 801080711; data da
apresentação: 20000612.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789641

PRODUTOS ALIMENTARES CARINA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Chaves. Matrícula n.º 361;
identificação de pessoa colectiva n.º 501991425; data da apresen-
tação: 20000609.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos respeitantes à prestação de contas do ano de exercício de 1999.

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Lurdes
Fernandes Barreira Tomé. 06789609

PESO DA RÉGUA

JOSÉ FERREIRA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 362; identificação de pessoa colectiva n.º 501975659; data da
apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede na freguesia e
concelho de Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043381

CARVALHOS � INDÚSTRIA DURIENSE DE CARNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 577; identificação de pessoa colectiva n.º 503722260; data da
apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1999, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de
Sergude, Godim, Peso da Régua, se encontram depositados na pas-
ta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

9 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043390

CARLOS, FERNANDO E NORBERTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 201; identificação de pessoa colectiva n.º 500053731; data da
apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua da
Ferreirinha, 100, Peso da Régua, se encontram depositados na pas-
ta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043365

PEREIRA & REINALDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 251; identificação de pessoa colectiva n.º 500617759; data da
apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede na Avenida do
Dr. Manuel de Arriaga, 6, 6.º, esquerdo, edifício Brás, freguesia e
concelho de Peso da Régua, se encontram depositados na pasta res-
pectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043373

FAUSTINO SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 354; identificação de pessoa colectiva n.º 501861963; número
e data da apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1999, da sociedade em epígrafe, com sede na Rua de
Guedes de Amorim, Peso da Régua, se encontram depositados na
pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043438

LOUREIROBLOCO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 510; identificação de pessoa colectiva n.º 503166561; data da
apresentação: 000606.
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Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas do
ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede na lugar da Quintã,
freguesia de Loureiro, concelho de Peso da Régua, se encontram
depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043454

RIBEIRO & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 361; identificação de pessoa colectiva n.º 501955321; data da
apresentação: 000607.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de
Vale de Vinhas, freguesia e concelho de Peso da Régua, Peso da
Régua, se encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043411

CONSTRUÇÕES LEITE & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 472; identificação de pessoa colectiva n.º 502895365; data da
apresentação: 000606.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1999, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar do
Salgueiral, freguesia de Godim, concelho de Peso da Régua, se en-
contram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043250

JOSÉ SOUSA & IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 633; identificação de pessoa colectiva n.º 504110179; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000606.

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2000, lavrada a
fl. 27, do livro n.º 109-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, o
ex-sócio Rui Alberto Pereira de Sousa, casado, residente na fregue-
sia e concelho de Peso da Régua, renunciou à gerência da sociedade
em epígrafe.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043276

MANUEL DE SOUSA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 310; identificação de pessoa colectiva n.º 501408770; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 6/
000606.

Certifico que, por escritura de 1 de Junho de 2000, lavrada a
fl. 29, do livro n.º 109-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua, o
ex-sócio Rui Alberto Pereira de Sousa, casado, residente na fregue-
sia e concelho de Peso da Régua, renunciou à gerência da sociedade
em epígrafe.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043268

LUBRIPECTRO � LUBRIFICANTES E PETRÓLEOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 613; identificação de pessoa colectiva n.º 503940380; data da
apresentação: 000606.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar da
Portela, freguesia de Mouramorta, concelho de Peso da Régua, se
encontram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043462

CLÍNICA DE MEDICINA DENTÁRIA-REGUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 562; identificação de pessoa colectiva n.º 503571946; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 3, averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e
inscrição n.º 7; números e data das apresentações:1 a 3/000607.

Certifico que, por escritura de 22 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 37, do livro n.º 102-A, do Cartório Notarial de Peso da Régua,
as ex-sócias Ana Cristina Lopes Pedro Simão e Ana Maria Ribeiro
Gomes Correia, renunciaram à gerência, e pela mesma escritura fo-
ram alterados os artigos 4.º e 5.º, que passaram a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e já deposi-
tado nos lucros nos termos legais, é de 400 000$, e corresponde à
soma de duas quotas iguais de 200 000$ cada uma, pertencentes uma
a cada um dos sócios Maria Gina Brites Marta e José Monteiro dos
Santos.

ARTIGO 5.º

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

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos é necessária e suficiente a assinatura de qualquer um dos só-
cios gerentes.

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

Foi conferida e está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043403

FONSECA E PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Peso da Régua. Matrícula
n.º 315; identificação de pessoa colectiva n.º 501411461; data da
apresentação: 000606.

Certifico que, os documentos respeitantes à prestação de contas
do ano de 1998, da sociedade em epígrafe, com sede no lugar de
Vale de Vinhas, freguesia e concelho de Peso da Régua, se encon-
tram depositados na pasta respectiva.

Foi conferida e está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Amália Pe-
reira Gouveia. 09043241

VILA POUCA DE AGUIAR

AGRO-PECUÁRIA ALBANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Pouca de Aguiar. Ma-
trícula n.º 151/920219; identificação de pessoa colectiva
n.º 502705299; data da apresentação: 000608.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva, os documen-
tos relativos à prestação de contas, respeitante ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Luísa Vital
da Silva Aguiar. 10608915

VILA REAL

COOPERATIVA DE HABITAÇÃO
ECONÓMICA � HABUTAD, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 21;
identificação de pessoa colectiva n.º 502164514; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 3/000406.

Certifico que, em relação à Cooperativa em epígrafe, foi feito o
seguinte acto de registo:

Designação da direcção e do conselho fiscal:
Triénio de 2000-2002.
Designados:
Direcção: presidente � Jorge Ventura Ferreira Cardoso;

vice-presidente � Emílio dos Santos; tesoureiro � Antónia do Car-
mo dos Santos Grácio; vogal � Joaquim Miranda Sequeira; secre-
tário � Manuel Nogueira Guedes; suplentes � Luís Filipe Leite
Barbosa e Fernando Armindo Guerra Fernandes.

Conselho fiscal: presidente � Serafim Rodrigues de Albuquerque;
vice-presidente � Carlos Manuel Correia; secretário � Alberto
Moreira Batista; suplentes � Carlos Manuel Machado Brito e Délio
José Espinha de Sousa.

Data de deliberação: 15 de Dezembro de 1999.

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540279

GRANITOS DE VAL D�AFONSO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1609; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000406.

Certifico que, José Augusto Fonseca Vilamarim, casado com
Gentil do Céu Cima Afonso, na comunhão de adquiridos, residente
no lugar de Águas Santas, freguesia de São Tomé do Castelo, Vila
Real, constituiu a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusu-
las do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Granitos de Val d�Afonso, Unipes-
soal, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede em Águas Santas, freguesia de São
Tomé do Castelo, concelho de Vila Real. A gerência, poderá deslo-
car livremente a sede social dentro do concelho de Vila Real ou
concelhos limítrofes, bem como criar sucursais, filiais, agências ou
qualquer outra forma de representação no território nacional ou es-
trangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a extracção de granitos e rochas afins.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 005 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio José Augusto Fonseca Vilamarim.

5.º

A gerência da sociedade pertence ao sócio José Augusto Fonseca
Vilamarim, bastando a sua assinatura para obrigar a sociedade em
todos os seus actos e contratos.

6.º

O sócio pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante do capital social.

Transitório

A sociedade assume, desde já, todas as despesas com a sua consti-
tuição, publicações e registo, ficando a gerência autorizada a movi-
mentar a conta de depósito correspondente ao capital social para
pagamento daquelas despesas, bem como para aquisição de equipa-
mentos e mercadorias destinadas ao objecto social desta sociedade.

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540287

REALPISCINAS, EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1613; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000413.

Contrato de sociedade

No dia 14 de Março de 2000, no Cartório Notarial de Santa Marta
de Penaguião, perante mim, licenciado José Mário Resse Lascasas
dos Santos, respectivo notário, compareceram como outorgantes
Estefânie Pinheiro Vilela Matos, Augusto Gabriel Carvalho Ribeiro
e Joaquim Saraiva Vilela, que constituem entre si uma sociedade
comercial por quotas, que se regula pelas disposições constantes dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Realpiscinas, Equipamentos, L.da, e
tem a sua sede na Rua do Olival do Seixo, lote G, loja 14, fregue-
sia de São Dinis, concelho de Vila Real.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social pode-
rá ser transferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou
para concelho limítrofe, bem como poderão ser criadas filiais, su-
cursais e agências ou quaisquer outras formas de representação.

2.º

O objecto social consiste na construção, equipamento, montagem
e manutenção de piscinas em betão armado, fibra de vidro e liner.
Fornecimento de produtos para tratamento de água das mesmas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros, e dele pertence uma quota do valor nominal de
5000 euros, ao sócio Augusto Gabriel Carvalho Ribeiro, uma quota
do valor nominal de 4500 euros, do sócio Joaquim Saraiva Vilela;
e uma quota do valor nominal de 500 euros, à sócia Estefânia Pi-
nheiro Vilela Matos.

4.º

Na cessão de quotas a estranhos à sociedade, em primeiro lugar
e aos sócios não cedentes, em segundo, fica reservado o direito de
preferência.

5.º

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

6.º

A sociedade é administrada e representada por todos os sócios,
desde já nomeados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for
deliberado em assembleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar validamente a sociedade em to-
dos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obriga-
ção é suficiente a assinatura de um gerente.

§ 2.º Em ampliação dos seus poderes normais, um gerente poderá:
a) Comprar ou vender viaturas automóveis;
b) Celebrar quaisquer contratos de locação financeira, mobiliária

ou imobiliária, bem como ceder a respectiva posição contratual;
c) Tomar ou dar de arrendamento, trespasse ou cessão de explo-

ração, quaisquer locais ou estabelecimentos comerciais para e da
sociedade; e

d) Confessar, desistir ou transigir em juízo.

Está conforme.

O Ajudante Principal, Victor Manuel de Azevedo Teixeira.
06540333
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LUZTEL � ELECTRICIDADE, MECÂNICA
E TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 669;
identificação de pessoa colectiva n.º 502332816; averbamentos n.os

1 e 2 à inscrição n.º 19 e inscrições n.os 21 e 22; números e data
das apresentações: 8, 9, 10 e 11/000417.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) O gerente Jorge Tomás Alves Pereira Nunes de Matos, cessou
as suas funções por renúncia.

Data: 8 de Abril de 2000.
b) O gerente Alfredo Augusto Ribeiro Marques, cessou as suas

funções por destituição.
Data: 8 de Abril de 2000.
c) Foi feita a designação de gerente.
Designada: Leonor Teixeira Lucas.
Data: 8 de Abril de 2000.
d) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que con-

cerne ao § único do artigo 4.º, do qual passou a constar:

ARTIGO 4.º

§ único. A sociedade ficará obrigada em todos os seus actos e
contratos, com a assinatura conjunta do gerente engenheiro José
Carlos Graça de Freitas, com a assinatura do gerente engenheiro Levi
Henrique Eiró Ferreira Leandro, ou com a assinatura conjunta dos
gerentes engenheiro José Carlos Graça de Freitas, com outros dois
gerentes ou da assinatura conjunta do gerente engenheiro Levi Hen-
rique Eiró Ferreira Leandro, com outros dois gerentes.

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

Está conforme.

5 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540341

CAVES VALE DO TANHA � SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1611; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000413.

Sociedade unipessoal

No dia 22 de Março de 2000, no Cartório Notarial de Santa Marta
de Penaguião, perante mim, licenciado José Mário Resse Lascasas
dos Santos, respectivo notário, compareceu como outorgante Antó-
nio Augusto Pereira, (NFC 189131004); natural da freguesia e con-
celho de Peso da Régua, casado no regime da comunhão de adqui-
ridos com Fátima Maria Correia da Fonseca Santos, residente na
Quinta do Beco, Rua do Major Arrochela Lobo, Penafiel.

Verifiquei a identidade do outorgante por exibição do bilhete de
identidade n.º 10581155, de 20 de Março de 1998, emitido pelos
Serviços de Identificação Civil do Porto.

E declarou que, pela presente escritura, constitui uma sociedade
unipessoal por quotas, que se regula pelas disposições constantes dos
seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Caves Vale do Tanha � Sociedade
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede no lugar de Sabroso, armazém 9,
freguesia de Folhadela, concelho de Vila Real.

§ único. Por decisão da gerência, a sede social poderá ser trans-
ferida para qualquer outro local do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como criar ou encerrar filiais, sucursais ou qual-
quer outra forma de representação social.

2.º

O objecto social consiste no comércio, distribuição, importação e
exportação de vinhos e bebidas alcoólicas.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente á quota de igual valor nominal, perten-
cente ao sócio único António Augusto Pereira.

4.º

A sociedade é administrada e representada pelo sócio António
Augusto Pereira, desde já nomeado gerente, remunerado ou não,
conforme for deliberado em assembleia geral pelo sócio único.

§ único. Para obrigar e representar validamente a sociedade em
todos os actos e contratos que envolvam responsabilidade ou obri-
gação é suficiente a assinatura de um gerente.

5.º

O sócio único fica autorizado a celebrar negócios jurídicos com
a sociedade que sirvam a prossecução do seu objecto.

§ único. Os negócios jurídicos entre o sócio único e a sociedade,
obedecem à forma legalmente prescrita e, em todos os casos, devem
observar a forma escrita.

6.º

O sócio pode deliberar que sejam efectuadas prestações suplemen-
tares até 40 000 euros.

Mais declarou que, não é sócio de qualquer outra sociedade uni-
pessoal por quotas.

Assim o outorgou, acrescentando ainda que a gerência fica desde
já autorizada a proceder ao levantamento da quantia representativa
do capital social depositado no Banco Pinto & Sotto Mayor, agên-
cia do Peso da Régua; para ocorrer às despesas de constituição, re-
gisto e à aquisição de bens e equipamentos.

Adverti o outorgante da obrigatoriedade de promover o registo
deste acto, no prazo de três meses a contar desta data, na compe-
tente Conservatória do Registo Comercial.

Exibiu-se:
a) Certificado de admissibilidade emitido em 13 de Março em

curso; e
b) Duplicado da guia de depósito efectuado em 21 de Março cor-

rente, na referida instituição de crédito.

Esta escritura foi lida e feita a explicação do seu conteúdo, em
voz alta ao outorgante.

Está conforme.

O Ajudante Principal, Victor Manuel de Azevedo Teixeira.
06540325

CASA LAPÃO � ESPECIALIDADES REGIONAIS
DE DOÇARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 653;
identificação de pessoa colectiva n.º 502284986; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 6/000407.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram feitos
os seguintes actos de registo:

a) Foi aumentado o capital da sociedade de 405 000$ para
20 000 euros.

Aumento: 3 604 640$.
b) Foi alterado parcialmente o contrato da sociedade, no que

concerne ao artigo 3.º e aditado o artigo 7.º, dos quais passaram a
constar:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos demais
valores do activo da sociedade, é de 20 000 euros, e dele pertence
uma quota do valor nominal de 6666,67 euros, a cada um dos só-
cios Artur António Martins Cramez e Álea Zita Fernandes Cramez
Azevedo; e duas quotas, respectivamente do valor nominal de
673,38 euros (bem próprio) e 5993,28 euros (bem comum), à sócia
Rosa Maria Fernandes Crazez.

ARTIGO 7.º

Aos sócios podem ser exigidas prestações suplementares até ao
montante global de 30 000 euros.

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

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540309
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DOM BROAS � HOTELARIA E PANIFICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1608; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 3/
000404.

Certifico que entre Domingos José Ribeiro Monteiro, casado com
Cristina Manuela Neves Brás Monteiro, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua dos Quinchosos, bloco A, 74, 3.º, esquerdo, Vila
Real; e Jaime Guilherme Pimentel Medeiros, solteiro, maior, resi-
dente no Largo do Pioledo, bloco F, 8.º, direito, Vila Real, foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que se rege pelas cláusulas do se-
guinte contrato:

1.ª

É constituída entre os outorgantes, uma sociedade comercial por
quotas, que durará por tempo indeterminado.

2.ª

A sociedade adopta a firma Dom Broas � Hotelaria e Pani-
ficação, L.da

3.ª

A sociedade tem como objecto social a exploração de estabeleci-
mentos de bebidas, panificação e pastelaria. Actividades hoteleiras.

4.ª

A sede é estabelecida na Rua dos Combatentes da Grande Guer-
ra, 19, freguesia de São Pedro, concelho de Vila Real, podendo a
gerência deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para qualquer
concelho limítrofe.

5.ª

A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, independentemente da sua situação geográfica,
dependerá de deliberação aprovada pelos sócios.

6.ª

O capital social é de 20 000 euros, totalmente realizado, dividido
em duas quotas iguais no valor nominal de 10 000 euros, pertencente
uma ao sócio Domingos José Ribeiro Monteiro e outra pertencente
ao sócio Jaime Guilherme Pimentel Medeiros.

7.ª

A gerência pertencerá ao sócio Jaime Guilherme Pimentel Medei-
ros que, desde já, fica nomeado gerente.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a assina-
tura do sócio gerente.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a
deliberar-se em assembleia geral.

8.ª

a) Ficam sujeitos ao conhecimento da sociedade qualquer cessão
de quotas, independentemente, da pessoa adquirente, proibindo-se a
transmissão por troca;

b) Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos, é atribuída
aos sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência,
a exercer nos termos gerais;

c) Fica excluída das alíneas anteriores a doação feita a descenden-
tes, por qualquer sócio, da sua parte social, não sendo necessário o
consentimento do sócio não cedente.

9.ª

A assembleia geral não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representados todos os sócios.

10.ª

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de
deduzida a reserva legal, salvo deliberação em contrário tomada por
unanimidade dos sócios, e ficarão em pagamento a partir de 45 dias
após a data da assembleia geral, que a aprovou.

11.ª

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, dé-
ficit de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recain-

do a obrigação igualmente sobre todos os sócios, na proporção do
capital subscrito.

12.ª

Fica proibido aos sócios, o exercício de actividade concorrencial
com a sociedade, por si ou por interposta pessoa.

Transitória

Fica desde já autorizada a sociedade a movimentar a quantia re-
ferente ao capital social depositado na agência de Vila Real, do
Banco Português de Negócios, para despesas de constituição e ins-
talação.

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540260

TRANSMONVETE � CLÍNICA VETERINÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula
n.º 1607; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/
000403.

Certifico que entre Paulo José dos Santos Ferreira Ribeiro, casa-
do com Ana Isabel Santos Ribeiro, na comunhão de adquiridos,
residente na Rua dos Quinchosos, 90, 5.º, direito, freguesia de São
Dinis, Vila Real; Jorge Manuel Ribeiro Lobato de Sousa, casado
com Liliana Maria Soares Lopes Lobato Sousa, na comunhão de
adquiridos, residente na Rua do Dr. Roque da Silveira, 6, São Pe-
dro, Vila Real; e Rui Jorge Rebelo Almeida, solteiro, maior, resi-
dente no Bairro Traslar, Rua E, 29, Nossa Senhora da Conceição,
Vila Real, foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege pe-
las cláusulas do seguinte contrato:

1.ª

É constituída entre os outorgantes uma sociedade comercial por
quotas, que durará por tempo indeterminado.

2.ª

A sociedade adopta a firma TRANSMONVETE � Clínica
Veterinária, L.da

3.ª

A sociedade tem como objecto social: clínica veterinária e comér-
cio a retalho de alimentos e outros produtos para animais.

4.ª

A sede é estabelecida na Rua do Dr. Roque da Silveira, 6, fre-
guesia de São Pedro, concelho de Vila Real, podendo a gerência
deslocá-la dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

5.ª

A criação de sucursais, filiais, agências ou outras formas locais
de representação, independentemente da sua situação geográfica,
dependerá de deliberação aprovada pelos sócios.

6.ª

O capital social é de 7500 euros, totalmente realizado, dividido em
três quotas iguais no valor nominal de 2500 euros, pertencente cada
uma aos sócios Paulo José dos Santos Ferreira Ribeiro, Jorge Ma-
nuel Ribeiro Lobato de Sousa e Rui Jorge Rebelo Almeida.

7.ª

A gerência pertencerá a todos os sócios que, desde já, ficam no-
meados gerentes.

§ 1.º A sociedade obriga-se em todos os seus actos com a assina-
tura de dois sócios gerentes.

§ 2.º A gerência será ou não remunerada, conforme vier a
deliberar-se em assembleia geral.

8.ª

a) A cessão de quotas entre os sócios é livre.
b) Nos casos de cessão onerosa a favor de estranhos é atribuída

aos sócios não cedentes, com eficácia real, o direito de preferência
a exercer nos termos gerais.
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c) A doação feita a descendentes, por qualquer sócio, da sua parte
social, não carece do consentimento dos restantes sócios.

9.ª

A assembleia geral, não poderá deliberar sem estarem presentes ou
representados todos os sócios.

10.ª

Os lucros líquidos serão integralmente distribuídos, depois de
deduzida a reserva legal, salvo deliberação em contrário, tomada por
unanimidade dos sócios, e ficarão em pagamento a partir de 45 dias
após a data da assembleia geral que a aprovou.

11.ª

A sociedade poderá exigir dos sócios, prestações suplementares de
capital ou suprimentos, desde que se destinem a investimentos, dé-
ficit de tesouraria e sempre que a assembleia geral os aprove, recain-
do a obrigação igualmente sobre todos os sócios, na proporção do
capital subscrito.

12.ª

Todos os sócios podem exercer actividade concorrencial com a
sociedade, por si ou por interposta pessoa.

Transitória

Fica desde já autorizada a sociedade a movimentar a quantia re-
ferente ao capital social depositado na agência de Alves Roçadas,
Vila Real, da Caixa Geral de Depósitos, para despesas de constitui-
ção e instalação.

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540252

NÓBREGA & FARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila Real. Matrícula n.º 312;
identificação de pessoa colectiva n.º 500757178; inscrição n.º 8;
número e data da apresentação: 5/000406.

Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foi alterado par-
cialmente o contrato da sociedade, com o aditamento do artigo 7.º, do
qual passou a constar:

ARTIGO 7.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de ca-
pital, na proporção das suas quotas, até ao montante de 20 000 000$.

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

Está conforme.

26 de Maio de 2000. � O Ajudante Principal, Victor Manuel de
Azevedo Teixeira. 06540295

VISEU
ARMAMAR

P. J. P. � AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: lugar do Coval, Travanca,
freguesia e concelho de Armamar

Capital social: 5000 euros

Conservatória do Registo Comercial de Armamar. Matrícula n.º 96/
000605; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000605.

Certifico que, por escritura outorgada em 30 de Maio de 2000, la-
vrada a fl. 148, do livro n.º 33-D, do Cartório Notarial de Armamar,
foi constituída a sociedade que se rege pelo seguinte contrato:

Constituição de sociedade

No dia 30 de Maio de 2000, no Cartório Notarial de Armamar,
perante mim, Teresa Margarida Rodrigues Alves Pacheco, notária
deste Cartório, compareceram como outorgantes:

1.º José Paula da Costa Silva, número de identificação fiscal
105210617, natural da freguesia de Coura e residente na de Aricera,

ambas deste concelho, casado com Adosinda Pereira Cardoso Silva,
sob o regime da comunhão de adquiridos;

2.º José Manuel Pinheiro Machado, número de identificação fiscal
141495022, natural da freguesia de Vreia de Bornes, concelho de Vila
Pouca de Aguiar, residente na freguesia de Aricera, deste concelho,
casado com Maria Rosa da Silva Cardoso Machado, sob o regime da
comunhão de adquiridos.

Verifiquei a identidade dos outorgantes, pela exibição dos seus
bilhetes de identidade n.os 6774111, de 17 de Março de 1997 e
3868334, de 9 de Março de 1999, emitidos pelos Serviços de Iden-
tificação Civil de Viseu.

E por eles foi dito que, pela presente escritura, celebram entre si
um contrato de sociedade comercial por quotas, que se rege pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade adopta a firma P. J. P. � Automóveis, L.da

2.º

A sociedade tem a sua sede no lugar do Coval, Travanca, fregue-
sia e concelho de Armamar, podendo por simples deliberação da
gerência, ser transferida para outro local, dentro do mesmo conce-
lho ou para concelhos limítrofes, bem como serem criadas ou encer-
radas filiais, sucursais e agências ou quaisquer outras formas de
representação, em território nacional ou no estrangeiro.

3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de veículos auto-
móveis, tractores e alfaias agrícolas, reparação de veículos automó-
veis e motociclos, comércio de peças, acessórios e pneus e sua mon-
tagem.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinheiro, é
de 5000 euros, dividido em duas quotas iguais, de valor nominal de
2500 euros cada uma, pertencendo cada uma a cada um dos sócios.

5.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier
a ser deliberado em assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, que
ficam desde já nomeados gerentes, obrigando-se a sociedade com a
assinatura de quaisquer um dos gerentes.

2 � Nos poderes normais da competência da gerência, incluem-se
os de:

a) Tomar de arrendamento quaisquer locais para a sociedade, al-
terar ou rescindir os respectivos contratos, independentemente do
prazo;

b) Adquirir por trespasse, quaisquer estabelecimentos comerciais
ou industriais;

c) Confessar, desistir, transigir em juízo; e
d) Celebrar contratos de locação financeira (leasing).

6.º

A divisão e cessão de quotas, total ou parcial, é livremente per-
mitida entre sócios; a favor de estranhos carece do consentimento
da sociedade, sendo a esta, em primeiro lugar e depois aos sócios
não cedentes, conferido o direito de preferência.

7.º

A sociedade poderá exigir prestações suplementares dos sócios, até
ao montante de 5 000 000$.

8.º

As assembleias gerais, serão convocadas por cartas registadas, di-
rigidas aos sócios, com antecedência mínima de 15 dias, salvo os ca-
sos para que a lei prescreva formalidades especiais de convocação.

Disposição transitória

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade, para o
que a gerência é correspondentemente autorizada a celebrar quais-
quer negócios jurídicos, em nome da mesma, bem como a proceder
ao levantamento das entradas depositadas, para fazer face às despe-
sas com a constituição, registos e investimento.

Está conforme.

10 de Junho de 2000. � A Ajudante, Isabel Maria Lúcio Rodri-
gues. 01367587



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 154 � 6 de Julho de 200014 410-(120)

MANGUALDE

MÓVEIS AZURARA � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 603; identificação de pessoa colectiva n.º 503123080.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram de-
positados na pasta respectiva, os documentos da prestação de con-
tas referente ao exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 07776942

HIPERCALÇADOS � COMERCIALIZAÇÃO
E FABRICO DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 513; identificação de pessoa colectiva n.º 502433620.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777060

PRONTO A VESTIR MANGUALDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 692; identificação de pessoa colectiva n.º 503719870.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777094

INTERSOCA � REPRESENTAÇÕES
DE CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 668; identificação de pessoa colectiva n.º 503572420.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777086

PRAZERES FOTÓGRAFOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 100; identificação de pessoa colectiva n.º 500572968.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777078

COLECCIONADOR DAS BEIRAS � COMÉRCIO
DE MOEDAS E NOTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 745; identificação de pessoa colectiva n.º 504136666.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Maria
Paiva Giestas. 07777035

DELÍCIAS � SOCIEDADE DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 580; identificação de pessoa colectiva n.º 502934999.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777043

JIFAL � SOCIEDADE ABASTECEDORA
DE CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 687; identificação de pessoa colectiva n.º 503694711.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777116

CALCIVESTE � COMÉRCIO DE CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 542; identificação de pessoa colectiva n.º 502683112.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777051

BARREIROS & FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 318; identificação de pessoa colectiva n.º 501185224.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Armanda Ma-
ria Paiva Giestas. 07777027

MACOMPAR � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 438; identificação de pessoa colectiva n.º 501584706.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 07776934



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 154 � 6 de Julho de 2000 14 410-(121)

MANUEL LUÍS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula n.º 507;
identificação de pessoa colectiva n.º 502418052.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 07776969

MARQUES & PEDRO � CALÇADO E VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 231; identificação de pessoa colectiva n.º 500732019.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

12 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Helena Maria
Jesus Gonçalves Silva. 07776950

JUSTINIANO FIGUEIREDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Mangualde. Matrícula
n.º 539; identificação de pessoa colectiva n.º 502669020.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, ficam depo-
sitados na pasta respectiva, os documentos da prestação de contas
referente ao exercício de 1999.

Conferida, está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Ajudante, Augusta Maria Costa dos
Santos. 07777264

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DOUROTORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de São João da Pesqueira.
Matrícula n.º 173; inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 2/20000113.

Certifico que, por escritura de 10 de Dezembro de 1999, lavrada
a fl. 22, do livro n.º 31-C, do Cartório Notarial de São João da Pes-
queira, foi lavrada uma escritura de constituição de sociedade, com
o nome em epígrafe, entre os sócios Sociedade Vinícola Encostas do
Torto � Produção e Comercialização de Vinhos, L.da, com sede na
freguesia de Ervedosa do Douro, conselho de São João da Pesquei-
ra; VINIHOLD � Comercialização de Vinhos, L.da, com sede na
Avenida do Marechal Gomes da Costa, 146, freguesia de Lordelo
do Douro, concelho do Porto; e Álvaro Luís Van Zeller, casado com
Sofia Catarina Rangel Pamplona de Sousa Pinto Van Zeller, na sepa-
ração de bens, residente na Rua do Marechal Saldanha, 365, 1.º, A,
Porto, os quais constituem entre si, uma sociedade que se rege pe-
los artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Sociedade Agrícola Dourotorto, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Rua da Praça, 16, freguesia de Ervedosa
do Douro, deste concelho de São João da Pesqueira.

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

3 � A gerência fica autorizada a criar sucursais, agências, dele-
gações ou outras formas locais de representação, no País ou no es-
trangeiro.

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste na produção de vinhos comuns e
licorosos e exploração agrícola.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
30 000 euros, e corresponde à soma de três quotas: uma no valor
nominal de 12 000 euros, pertencente à sociedade Vinícola Encos-
tas do Torto � Produção e Comercialização de Vinhos, L.da; outra
no valor nominal de 12 000 euros, pertencente à sócia VINI-
HOLD � Comercialização de Vinhos, L.da; e outra no valor nomi-
nal de 6000 euros, pertencente ao sócio Álvaro Luís Van Zeller.

ARTIGO 5.º

A sociedade tem o direito de amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Em caso de falecimento, dissolução, interdição ou inabilitação
de qualquer sócio;

b) Em caso de penhora, arrolamento, arresto ou qualquer forma
de apreensão judicial de bens;

c) Em qualquer caso, mediante o consentimento do respectivo ti-
tular.

ARTIGO 6.º

Com excepção do disposto na alínea b), do artigo 5.º, a contrapar-
tida da amortização será, consoante os casos, a seguinte:

a) Em caso de falecimento, interdição, inabilitação ou dissolução,
o valor que se apurar pelo último balanço aprovado à data de even-
to que permite a amortização.

b) Em caso de consentimento do titular da quota a amortizar, o
valor que for acordado entre as partes.

ARTIGO 7.º

1 � A sociedade será administrada e representada por dois ge-
rentes que poderão ser escolhidos de entre estranhos à sociedade.

2 � Aos gerentes poderá ser exigida prestação de caução como
condição da sua eleição.

3 � Os gerentes serão remunerados ou não conforme for delibe-
rado pelos sócios, podendo tal remuneração, consistir, total ou par-
cialmente, em participação nos lucros da sociedade.

4 � A sociedade fica vinculada pela assinatura de qualquer um
dos gerentes.

ARTIGO 8.º

Quaisquer normas dispositivas previstas no Código das Socieda-
des Comerciais poderão ser derrogadas por deliberação dos sócios
desde que tomada por um número de votos representativo de três
quartos dos votos correspondentes ao total do capital social.

Conferida, está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10438572

TONDELA

MÁRIO MARQUES PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 339/
880620; identificação de pessoa colectiva n.º 502000570.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de contas.

Anos de exercício: 1998 e 1999.

30 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529465

AGROCARAMULO � EMPREENDIMENTOS
AGRO-PECUÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 177/
780811; identificação de pessoa colectiva n.º 500778787; inscri-
ção n.º 14; número e data da apresentação: 1/000124.

Certifico que, por deliberação de 8 de Julho de 1999, foram no-
meados para o quadriénio de 1999-2002, os seguintes membros para
o conselho de administração:

Presidente � José António Batista Leitão Amaro; vogais � João
de Deus Azevedo e Silva e Armando Jorge Venturini Carreira.
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Conselho fiscal: presidente � Pedro Manuel Almeida Corrêa de
Barros; vogais � Ramon Pereira Rodriguez e Botelho, Roseiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representa-
da por Luís Alexandre Cantante Botelho Roseiro; revisor oficial de
contas suplente � Natalino Marques Coiteiro.

Certifico ainda que ficaram depositados na pasta da sociedade
referida em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de con-
tas:

Anos de exercício: 1997, 1998 e 1999.

Está conforme o original.

30 de Maio de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529457

FELIZARDO & ORLANDA � OURIVESARIA E RELOJOARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 441;
identificação de pessoa colectiva n.º 502630272; inscrição n.º 4;
número e data da apresentação: 9/000601.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 1 002 410$, sendo o aumento de
602 410$, subscrito em dinheiro por ambos os sócios, tendo sido
alterados os artigos 1.º, 3.º, 4.º, 5.º e 12.º do pacto social, os quais
passam a ter a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Felizardo & Orlanda � Ourivesaria
e Relojoaria, L.da, e tem a sua sede na Rua de Tomás Ribeiro, 150,
freguesia, concelho e cidade de Tondela.

§ único. Por simples deliberação da gerência, poderá a sede so-
cial ser deslocada, dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe.

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 duas quotas iguais dos valo-
res nominais de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada um
dos sócios Felizardo Sobral Dinis Pereira e Orlanda Dinis da Silva.

4.º

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

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

5.º

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, mantendo-se nomeado gerente o
sócio Felizardo Sobral Dinis Pereira e ficando nomeada gerente a
partir de hoje a sócia Orlanda Dinis da Silva.

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

12.º

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

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

Está conforme o original.

9 de Junho de 2000. � O Ajudante, António Albuquerque Lopes
Antunes. 07529511

ALMEIDA DIAS � COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 399/
900903; identificação de pessoa colectiva n.º 502413212.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de contas:

Ano de exercício: 1997.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529473

SURGITÁXI, TRANSPORTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 754/
990907.

Certifico que ficaram depositados na pasta da sociedade referida
em epígrafe, os documentos respeitantes a prestação de contas:

Ano de exercício: 1999.

1 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529260

CASA DO MONTE � HOTELARIA E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 515;
identificação de pessoa colectiva n.º 503187380; inscrição n.º 2;
número e data da apresentação: 1/000526.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com re-
forço do capital de 400 000$ para 4 000 000$, sendo o aumento de
3 600 000$, subscrito em dinheiro, por ambos os sócios e pela en-
trada de novos sócios, tendo sido alterado o artigo 4.º do pacto so-
cial, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social é de 4 000 000$, integralmente realizado em di-
nheiro e corresponde à soma de quatro quotas iguais de 1 000 000$,
uma de cada sócio.

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

Está conforme o original.

2 de Junho de 2000. � O Ajudante, António Albuquerque Lopes
Antunes. 07529481

PROCARAMULO � PROMOÇÃO TURÍSTICA
DO CARAMULO, ACE

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 2/
000530; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000530.

Certifico que entre TURISCARAMULO � Empreendimentos
Turísticos do Caramulo, S. A., Caramulo e Desafios do Caramulo �
Actividades de Animação, L.da, Caramulo, foi constituído o agrupa-
mento complementar de empresas, identificado em epígrafe, que se
rege pelo contrato seguinte:

ARTIGO 1.º

O agrupamento adopta a denominação de PROCARAMULO �
Promoção Turística do Caramulo, ACE.

ARTIGO 2.º

O agrupamento é constituído pelas duas sociedades que outorgam
o presente contrato, podendo a qualquer tempo serem admitidos
novos membros, devendo a admissão ser aprovada por deliberação
favorável de dois terços dos agrupados.

ARTIGO 3.º

1 � O agrupamento tem por objecto principal a melhoria das
condições de exercício e de resultado das actividades económicas das
empresas agrupadas, mediante a implementação de acções de pro-
moção turística das agrupadas ou de terceiros.

2 � O agrupamento pode ter como objecto ou fim acessório a
realização e partilha de lucros.
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ARTIGO 4.º

O agrupamento tem a sua sede na Rua do Dr. Abel de Lacerda,
na Vila do Caramulo, freguesia do Guardião, do concelho de
Tondela, podendo, no entanto, mediante deliberação dos adminis-
tradores ser transferida para qualquer outro local do território na-
cional.

ARTIGO 5.º

O agrupamento durará por tempo indeterminado, a partir da data
da sua inscrição no registo comercial.

ARTIGO 6.º

1 � Não existe capital social.
2 � As empresas agrupadas prestarão as contribuições que ve-

nham a ser propostas pela administração e aprovadas em assembleia
geral, necessárias para suportar os encargos gerais, correntes e de
investimentos do agrupamento, definidas em plano e orçamento apro-
vados.

3 � As contribuições serão prestadas em igual medida por todas
as empresas agrupadas.

ARTIGO 7.º

As empresas agrupadas respondem solidariamente pelas dividas do
agrupamento, salvo cláusula em contrário do contrato celebrado por
este com um credor determinado.

ARTIGO 8.º

São direitos dos agrupamentos, além dos que resultam da lei e do
disposto neste estatuto, essencialmente os seguintes:

a) Designar os seus representantes perante o agrupamento;
b) Eleger e ser eleito para a composição dos órgãos sociais;
c) Assistir, intervir e votar em reuniões e assembleias;
d) Utilizar os serviços e benefícios do agrupamento nos termos do

presente estatuto e de acordo com o que for regulamentado;
e) Requerer informação sobre a gestão do agrupamento e bem

assim a possibilidade de acesso a consulta, na sede social, da escri-
turação, livros e documentos do agrupamento.

ARTIGO 9.º

São deveres dos agrupados, além dos que resultam da lei e do
disposto neste estatuto, essencialmente os seguintes

a) Cumprir e fazer cumprir as disposições e normas em vigor para
tutela do agrupamento;

b) Cumprir o pagamento das contribuições fixadas;
c) Agir com pronta e firme lealdade dentro dos mais rigorosos

princípios deontológicos usuais em tais tratos.

ARTIGO 10.º

1 � Além dos casos previstos na lei, constitui fundamento de
exclusão de qualquer membro o não cumprimento dos estatutos, dos
regulamentos internos ou das deliberações sociais.

2 � A deliberação de exclusão deverá ser tomada em assembleia
geral e com os votos de pelo menos dois terços dos agrupamentos
presentes.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral é o órgão soberano do agrupamento e é
composto por todos os membros deste.

2 � O membro que seja sociedade indicará o seu representante
às reuniões da assembleia geral, bem como para o preenchimento dos
cargos da mesma, por escrito dirigido ao presidente da mesa.

3 � Qualquer membro pode fazer-se representar por outro, na
assembleia geral, mediante carta mandadeira ao presidente da mesa.

ARTIGO 12.º

A assembleia geral elegerá o presidente e o secretário da mesa,
pelo período de três anos, sempre renovável.

ARTIGO 13.º

A assembleia geral deverá ser convocada com a antecedência de
pelo menos 15 dias, por carta registada, enviada para a sede ou do-
micílio do agrupado, na qual sejam indicados a data, hora, local e
ordem de trabalhos da reunião.

ARTIGO 14.º

A assembleia geral reunirá sempre que convocada a solicitação do
conselho de administração ou de um quarto das empresas agrupadas.

ARTIGO 15.º

1 � Nos casos em que a lei ou os estatutos não exijam quórum
maior, as deliberações da assembleia geral serão tomadas à pluralidade
de votos dos membros presentes e representados.

2 � A cada empresa agrupada corresponde um voto.

ARTIGO 16.º

1 � O agrupamento é administrado por um ou mais administra-
dores, eleitos pela assembleia geral para um mandato de três anos
prorrogável.

2 � Os administradores são remunerados ou não consoante o que
vier a ser aprovado em assembleia geral, que os dispensará ou não
da prestação de caução.

ARTIGO 17.º

O agrupamento obriga-se pela assinatura do administrador único
ou conjunta de dois administradores quando tenham sido nomeados
pela assembleia geral mais do que um.

ARTIGO 18.º

Incumbem ao administrador ou administradores os mais amplos
poderes de gestão e de representação do agrupamento, com o âm-
bito, conteúdo e competências que o Código das Sociedades Comer-
ciais prevê no seu artigo 406.º para o conselho de administração das
sociedades anónimas.

ARTIGO 19.º

A fiscalização do agrupamento será exercida por um técnico le-
galmente habituado que será designado pela assembleia geral, por um
período de três anos renovável.

ARTIGO 20.º

Disposição transitória

Para o primeiro triénio de 2000-2002, são por força de eleição,
designados os seguintes membros para os órgãos sociais, os quais
não auferirão por ora qualquer remuneração e ficam dispensados de
caução:

Mesa da Assembleia geral: presidente � Joaquim Alberto Vieira
Coimbra, casado no regime da comunhão geral de bens com Maria
João Abrantes Almiro e Castro Coimbra, natural de Vilar de
Besteiros, deste concelho, residente no Areal, Campo de Besteiros;
secretário � Ricardo Lacerda Correia de Barros, solteiro, maior,
natural da freguesia de São Sebastião da Pedreira, Lisboa, residente
na vila do Caramulo.

Administradores: José António Batista Leitão Amaro, casado sob
o regime da comunhão de adquiridos com Marina Olga Fonseca
Egrejas Leitão Amaro, natural da freguesia da Sé Nova, concelho
de Coimbra, residente na vila do Caramulo; e Pedro Manuel da Sil-
va Vieira, divorciado, natural de Torres Novas (Salvador), concelho
de Torres Novas, residente no Caramulo.

Técnico de contas: Amândio José Ferreira de Loureiro, casado sob
o regime da comunhão geral de bens com Maria Teresa Nunes Ai-
res Ferreira de Loureiro, natural e residente na vila do Caramulo,
técnico de contas n.º 12 438.

Está conforme o original.

5 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529546

CASA AGRÍCOLA DO AREAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 800;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000605.

Certifico que entre Joaquim Alberto Vieira Coimbra e Maria João
Abrantes Almiro e Castro Coimbra, casados, na comunhão geral;
Hugo Filipe Almiro Coimbra, solteiro, maior; e Sandra Patrícia
Almiro Coimbra, solteira, maior, foi constituída a sociedade em
epígrafe, que se rege pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Casa Agrícola do Areal, L.da, e tem a
sua sede na Rua de Afonso Costa, em Campo de Besteiros, conce-
lho de Tondela.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a produção e comércio de vinho e a
exploração agro-pecuária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de 50 000 eu-
ros, e está dividido em quatro quotas: sendo uma de 20 000 euros, per-
tencente ao sócio Joaquim Alberto Vieira Coimbra; uma de 20 000 eu-
ros, pertencente à sócia Maria João Abrantes Almiro e Castro Coimbra;
outra de 5000 euros, pertencente ao sócio Hugo Filipe Almiro Coim-
bra; e outra de 5000 euros, pertencente à sócia Sandra Patrícia Almiro
Coimbra.

ARTIGO 4.º

Serão permitidos aos sócios quaisquer suprimentos à sociedade e
podem ser exigidas prestações suplementares de capital aos sócios,
estas últimas até ao montante global de 50 000 euros.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação em juízo ou
fora dele, será exercida por um ou mais gerentes, sócios, nomeados
em assembleia geral, que aprovará a sua remuneração e que os dis-
pensará ou não de prestar caução.

2 � A sociedade fica validamente obrigada em todos os seus actos
e contratos com a intervenção de um dos gerentes.

ARTIGO 6.º

A gerência da sociedade poderá adquirir para esta quaisquer partici-
pações como sócia, em sociedades com objecto igual ou diferente do seu,
em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos comple-
mentares de empresas.

ARTIGO 7.º

1 � 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.

2 � O valor ou preço de amortização da quotas, será igual ao
valor que lhe corresponde nos fundos constituídos segundo o últi-
mo balanço aprovado, deduzida qualquer dívida que o sócio tenha
para com a sociedade.

3 � A amortização considerar-se-á como efectuada a partir da data
em que a sociedade deposite o valor ou preço da amortização, apurado
nos termos do parágrafo anterior, em instituição bancária, à ordem de
quem de direito.

ARTIGO 8.º

No caso de falecimento ou impedimento de qualquer dos sócios,
deverão os seus herdeiros ou representantes, no prazo de 30 dias, no-
mear alguém que legalmente represente o titular da quota na sociedade.

Está conforme o original.

7 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529503

AUTOMÓVEIS DO CARAMULO � COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Tondela. Matrícula n.º 640/
970121; identificação de pessoa colectiva n.º 503803685; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/000601.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções dos gerentes Avelar Antunes Mendes e An-
tero Marques Paiva, por renúncia, em 3 de Março de 2000.

Está conforme o original.

6 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07529490

VISEU

DISTRIBORSAN � DISTRIBUIÇÃO DE JOALHARIA
E OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3087;
identificação de pessoa colectiva n.º 503036617.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490950

EUROFRENTE � SOCIEDADE COMERCIAL DE TÊXTEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2973;
identificação de pessoa colectiva n.º 503190462.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490968

BEIRASOLO � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2682;
identificação de pessoa colectiva n.º 503324477.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490976

SAPATARIA ACADÉMICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2287;
identificação de pessoa colectiva n.º 502886722.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491018

BERALDA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3753;
identificação de pessoa colectiva n.º 504516019.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491000

MARQUES DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2768;
identificação de pessoa colectiva n.º 501511598.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490836

PIPOINVESTE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3827;
identificação de pessoa colectiva n.º 504658832.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490844
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PINTAVIL � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES
E PINTURAS DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2127;
identificação de pessoa colectiva n.º 502697563.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490852

JOSÉ LUÍS NUNES DE ALMEIDA � CLÍNICA PEDAGÓGICA
E PSICOLÓGICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3181;
identificação de pessoa colectiva n.º 503852635.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490860

TINTAS SITAL (VISEU), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1098;
identificação de pessoa colectiva n.º 500197591.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490879

COSTA, OLIVEIRA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1070;
identificação de pessoa colectiva n.º 501167781.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490887

PIPO & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1418;
identificação de pessoa colectiva n.º 501735640.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490895

MACHADOS, MONTEIROS & LUCAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2882;
identificação de pessoa colectiva n.º 503563552.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490909

CAPITAL MOTOR � REPARAÇÃO, COMÉRCIO
E IMPORTAÇÃO DE VEÍCULOS E ACESSÓRIOS

PARA AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3784;
identificação de pessoa colectiva n.º 504570463.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491069

ENCADERVIS � ENCADERNAÇÃO DE VISEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3156;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808008.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491042

CAFÉ GRAVATO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 3861;
identificação de pessoa colectiva n.º 504704354.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491050

ABRELCÔR � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2936;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582158.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491026

MADRUGAS � COMÉRCIO DE TINTAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2935;
identificação de pessoa colectiva n.º 503582190.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491034

PALMIRA LEMOS � COSMÉTICA E PERFUMARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula
n.º 2315.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490810
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FONSECA & FONSECA, IRMÃOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 297;
identificação de pessoa colectiva n.º 500524947.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490933

FONSECA PIMPÃO � CLÍNICA DE PSIQUIATRIA E PEDIATRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2534;
identificação de pessoa colectiva n.º 503139181.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490917

ELECTROCLÍNICA � ELECTROENCEFALOGRAFIA
E CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1268;
identificação de pessoa colectiva n.º 501447920.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491093

PADARIA E PASTELARIA PRAÇA DE GOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2664;
identificação de pessoa colectiva n.º 503299642.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490984

ANTÓNIO RIBEIRO RODRIGUES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2702;
identificação de pessoa colectiva n.º 503343692.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490992

NORTE AVES � PRODUÇÃO AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1731;
identificação de pessoa colectiva n.º 502202157.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491085

CASABLANCA � BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1520;
identificação de pessoa colectiva n.º 501898905.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491077

AMADEU, FIGUEIREDO & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1373;
identificação de pessoa colectiva n.º 501465502.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491131

PAULO LOUREIRO & CABRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2004;
identificação de pessoa colectiva n.º 502537671.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491123

A PANIFICADORA DO VISO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1050;
identificação de pessoa colectiva n.º 501114068.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491115

CONFEITARIA AMARAL DE LOURENÇO & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1330;
identificação de pessoa colectiva n.º 501618759.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07491107

J. SÁS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 1531;
identificação de pessoa colectiva n.º 501913726.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

13 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490941

ATS � SISTEMAS DE TECNOLOGIA AVANÇADA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Viseu. Matrícula n.º 2377;
identificação de pessoa colectiva n.º 502991763.

Certifico que foi feito o depósito dos documentos de prestação de
contas, referente ao ano de 1999, na pasta respectiva.

12 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
07490828
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VOUZELA

AVIZELA � SOCIEDADE AVÍCOLA DO ZELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 196/
980504; identificação de pessoa colectiva n.º 504134566; data da
apresentação: 000427.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 06454585

CAADM � CONTABILIDADE, AUDITORIA
E APOIO ADMINISTRATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 161/
960229; identificação de pessoa colectiva n.º 503601209; data da
apresentação: 000426.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

26 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 06454569

PEDREIRAS DO FRAGOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 225/
991215; identificação de pessoa colectiva n.º 502265795; data da
apresentação: 000427.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 06454577

QUINTA DOS TRIGAIS � SOCIEDADE AVÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vouzela. Matrícula n.º 195/
980421; identificação de pessoa colectiva n.º 504124587; data da
apresentação: 000427.

Certifico que foram depositadas na respectiva pasta, as contas
relativas ao exercício do ano de 1999.

Conferida, está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Estrela de
Matos Ferreira Vitória. 06454593
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