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ASSOCIAÇÕES

3. Diversos

PARTE A

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESPORTIVA
E BENEFICIÊNCIA DOS BOMBEIROS DE TOMAR

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada a fls. 66 e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas n.º 68-E do 2.º Car-
tório da Secretaria Notarial de Tomar, foi constituída uma Asso-
ciação denominada Associação Cultural Desportiva e
Beneficiência dos Bombeiros de Tomar, com sede na Rua de
Santa Iria, sem número de polícia, freguesia de Santa Maria dos
Olivais, concelho de Tomar, a qual tem por objecto subsidiar na
compensação dos bombeiros pela execução de tarefas e compar-
ticipação na assistência médica e social aos elementos pertencen-
tes aos quadros, comando, activo, auxiliar e honorário, bem como
cônjuges e filhos até aos 18 anos ou 25 anos caso sejam estudan-
tes e sem qualquer remuneração.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António
Antunes Alcobia Galinha. 03-2-41 852

M. C. C. C. � MOTOCLUBE OS CAVALEIROS
DE CRISTO

Certifico que, por escritura de 8 de Maio do ano 2000, la-
vrada a fl. 65 do livro n.º 394-C do 2.º Cartório da Secretaria
Notarial de Tomar, foi constituída uma Associação com a de-
nominação em epígrafe, com sede na Rua de São Sebastião,
9, freguesia de São João Batista, concelho de Tomar, tendo
como objecto promover a formação social e moral dos seus
associados, criando-lhes condições de bem-estar e recreação,
divulgar o nosso concelho a nível nacional e internacional nas
visitas, excursões ou passeios, promovendo assim o convívio
e aproveitamento dos tempos livres dos seus associados e pro-
curar desenvolver as seguintes iniciativas: organizar anualmen-
te uma concentração de motos a nível nacional e internacio-
nal, divulgando assim o nosso concelho a todos aqueles que
nos visitam vindos dos mais variados pontos do País e do es-
trangeiro, procurar realizar conferências, palestras, nomeada-
mente no que respeita a segurança rodoviária e ao civismo nas
estradas e de outros assuntos de interesse dos seus associados,
organização de convívios, visitas a locais de interesse educa-
tivo, passeios, excursões, viagens e restauração representando
o concelho e o Motoclube, todas as realizações que caibam
dentro do âmbito da acção, no campo educativo e económico-
-social, havendo sócios efectivos e honorários.

Está conforme.

8 de Maio de 2000. � O Primeiro-Ajudante, Jorge António An-
tunes Alcobia Galinha. 03-2-41 853

IMAR � INSTITUTO DO MAR

Certifico que, por escritura de 28 de Agosto de 1997, lavrada
a fls. 97 e seguintes do livro n.º 78-E do 4.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo da licenciada Maria Dina de Freitas Alves Mar-
tins, notária do mesmo, foram alterados os artigos 1.º e 16.º dos
estatutos da associação com a denominação em epígrafe, a qual
passou a ter a sua sede em Coimbra, no Departamento de Zoo-
logia, Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de
Coimbra.

Este extracto, destinado a publicação, está, na parte respeitan-
te, em conformidade com o original.

7 de Setembro de 2000. � A Ajudante, Maria Rosinda Gou-
veia Coelho Roque. 5-2-22 663

GRUPO DRAMÁTICO DE VILAR DO PARAÍSO

Certifico que se encontra arquivado no 4.º Cartório Nota-
rial do Porto no maço de documentos a pedido de parte, como
documento n.º 26, a fl. 107 do livro n.º 10, os estatutos da as-
sociação Grupo Dramático de Vilar do Paraíso, com sede na
Rua do Jardim, da freguesia de Vilar do Paraíso, do concelho
de Vila Nova de Gaia, pessoa colectiva n.º 501325506, e que
tem por fins:

1) Proporcionar nas instalações apropriadas da sua sede um
local de convivência;

2) Realizar diversos entretenimentos, tais como leitura de jor-
nais, cultivar a arte dramática realizando récitas, jogos lícitos,
bailes e festas;

3) As actividades do Grupo restringem-se aos associados e às
pessoas de família que com eles convivam no mesmo lar e habi-
tação.

A associação tem três categorias de associados: efectivos, as
pessoas maiores de 18 anos, que, gozando de boa reputação e ido-
neidade moral, como tal forem admitidas pela direcção ou pela
assembleia geral; beneméritos, os que contribuam para o Grupo
com importantes donativos em dinheiro ou outros valores (nun-
ca inferiores a 500$); honorários, os que hajam prestado ao Gru-
po altos e excepcionais serviços.

Está conforme.

28 de Junho de 2000. � A Ajudante, Carolina Maria Marques
da Rocha Ruas. 06-2-051 192

CÍRCULO CULTURAL DA MIGUEL BOMBARDA

Certifico que, por escritura realizada a 21 de Junho de 2000,
iniciada a fl. 33 do livro de notas n.º 140-B do 2.º Cartório No-
tarial de Vila Nova de Gaia, a cargo do notário, licenciado Al-
berto da Costa Santos, foi constituída a associação denominada
Círculo Cultural da Miguel Bombarda.
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ARTIGO 1.º

1 � A presente pessoa colectiva de direito privado é uma as-
sociação que não tem por fim o lucro económico dos seus asso-
ciados e adopta a denominação de Círculo Cultural da Miguel
Bombarda, e durará por tempo indeterminado, com início aquando
da participação à respectiva Repartição de Finanças.

2 � Aquela denominação pode ser indicada abreviadamente
através de CCMB.

ARTIGO 2.º

A sede será na Rua de Miguel Bombarda, 526, freguesia de Ce-
dofeita, concelho do Porto.

ARTIGO 3.º

O CCMB tem por objecto a criação, dinamização e divulgação
de actividades culturais, nomeadamente das artes visuais e edi-
toriais, a realizar na área geográfica constituída pela Rua de
Miguel Bombarda, nesta cidade, podendo, secundariamente e para
a prossecução daqueles objectivos, comercializar obras artísticas
e editoriais, produzir ou coproduzir espectáculos e exposições, e
promover as suas actividades fora da área geográfica menciona-
da em todo o território nacional ou estrangeiro.

Está conforme.

21 de Junho de 2000. � A Ajudante, Cristina Rosa Soares de
Sousa Monteiro. 06-2-051 193

CENTRO DESPORTIVO UNIVERSITÁRIO DO PORTO

Certifico que, pela escritura lavrada no dia 17 de Julho de 2000,
no livro de escrituras diversas n.º 53-B, a fl. 94, no 6.º Cartório
Notarial do Porto, foram alterados os estatutos da associação de-
nominada Centro Desportivo Universitário do Porto, com sede na
Rua da Boa Hora, 20, Cedofeita, Porto, quanto aos artigos 7.º, 21.º
e 24.º

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06-2-051 199

APROCES � ASSOCIAÇÃO DE PROFESSORES
DE CIÊNCIAS ECONÓMICO-SOCIAIS

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 7 de Agosto de
2000, lavrada de fl. 6 v.º a fl. 9 do livro de notas para escrituras
diversas n.º 221-F do 12.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo
do notário, licenciado Manuel d�Assunção Casalta, foram altera-
dos parcialmente os estatutos com a denominação em epígrafe,
constando dos mesmos:

Que a associação tem a sua sede fixada em Lisboa, na Rua do
Quelhas, 2, freguesia da Lapa; e

Que tem por objecto a defesa dos interesses profissionais dos
professores da área curricular económico-social, particularmente
nos domínios pedagógico científico, técnico e cultural.

9 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Célia
Fernandes de Abreu Gomes da Silva. 10-2-118 903

ASSOCIAÇÃO DE EMIGRANTES DE BAJOBE
E BIPAR EM PORTUGAL (A. E. BA. BI. P.)

Certifico que, por escritura de 9 de Agosto corrente, lavrada a
fls. 20 e seguintes do livro n.º 269-F das notas do 23.º Cartório
Notarial de Lisboa, foi constituída a Associação com a denomi-
nação em epígrafe, tem a sua sede na Quinta da Serra, Rua de
Santo António, 25, Prior Velho, freguesia de Sacavém, concelho
de Loures, e tem por objecto social:

a) A promoção de segurança e da solidariedade entre os seus
membros;

b) Estabelecer a ligação entre os associados e as suas comuni-
dades de origem;

c) Promover intercâmbios com outras organizações congéneres;
d) Incentivar a divulgação das culturas das suas comunidades

de origem.
Os direitos e obrigações dos associados, suas categorias, con-

dições de admissão e exclusão, constarão de um regulamento

geral interno, cuja aprovação e alteração são da exclusiva com-
petência da assembleia geral.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Helena Maria
Martins Gonçalves Pires. 10-2-118 905

ASSOCIAÇÃO ANOS SESSENTA

Certifico que, por escritura de 12 de Julho de 2000, lavrada
de fl. 86 a fl. 87 v.º do livro de notas n.º 2-L do Cartório Nota-
rial de Oeiras, foram alterados os estatutos da Associação com
a denominação em epígrafe, com sede na Alameda da Guia, 347,
2.º, esquerdo, em Cascais, no que diz respeito aos seus artigos
10.º, alínea f), 12.º, 16.º e seus §§ 1.º, 2.º e 3.º, 21.º, alíneas
a) e b), 24.º, 30.º, alínea b), e 31.º, que ficaram a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 10.º

f) Promoverem a convocação da assembleia geral, nos termos
do artigo 17.º no seu § único.

ARTIGO 12.º

Determinam a perda da qualidade e direitos de sócio:
a) A falta de pagamentos de quotas durante três meses segui-

dos ou seis interpolados, sem que se verifique o que determina a
alínea g) do artigo 10.º;

b) Aos candidatos que tenham perdido a sua qualidade de só-
cios, por qualquer motivo, excepto o da expulsão, poderá ser
concedida a possibilidade de reintegração; o usufruto da antigui-
dade correspondente à inscrição anterior, implica a satisfação do
pagamento da quotização relativa ao período.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral deverá ser expressamente convocada pelo
presidente da mesa, ou por quem validamente o esteja substi-
tuindo, por meio de aviso postal, expedido para cada um dos
associados com a antecedência mínima de 15 dias; no aviso
indicar-se-á o dia, hora e local da reunião e a respectiva or-
dem do dia.

§ 1.º As deliberações em primeira convocação só são válidas
estando presentes, pelo menos, metade dos associados nas con-
dições previstas no artigo 15.º

§ 2.º Não se encontrando presente o número de sócios previs-
to no parágrafo anterior e se na convocatória não tiver sido fixa-
da outra data, considera-se convocada nova assembleia geral, para
uma semana depois, na mesma hora e local, podendo, neste caso,
a assembleia deliberar por maioria dos sócios presentes.

§ 3.º Após a sua abertura, a assembleia poderá funcionar com
qualquer número de presenças, salvo se for aplicável o § único
do artigo 17.º

ARTIGO 21.º

Além da mesa da assembleia geral organizada nos termos do
artigo 18.º, haverá ainda os seguintes corpos gerentes:

a) Direcção � composta de cinco membros efectivos: presi-
dente, vice-presidente, tesoureiro, 1.º secretário e 2.º secretário;
três vogais, os quais entrarão em exercício no impedimento dos
efectivos, podendo, no entanto, coadjuvar a direcção sempre que
esta o solicite;

b) Conselho fiscal � constituído por três membros efectivos:
presidente, secretário e relator ou um vogal efectivo.

§ único. O substituto do presidente da direcção, em qualquer
circunstância de impedimento deste, é o vice-presidente.

ARTIGO 24.º

O conselho fiscal é um órgão consultivo e deverá reunir ordi-
nariamente no fim da primeira semana de cada trimestre e extra-
ordinariamente sempre que o entenda conveniente ou que lhe seja
pedido um parecer pela direcção-geral.

ARTIGO 30.º

b) Todas as que forem necessárias para a mais completa efec-
tivação dos objectivos da associação e que sejam votadas pela
direcção, com o parecer favorável do conselho fiscal, ou assem-
bleia geral.
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ARTIGO 31.º

A Associação só se dissolverá voluntariamente por uma deli-
beração da assembleia geral expressamente convocada para esse
fim e que reúna o voto favorável de três quartos do número de
todos os associados.

Que em tudo o mais mantêm.

Está conforme.

12 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Dina Maria
Rodrigues Coelho Vieira dos Reis. 10-2-118 906

ASSOCIAÇÃO DE PROPRIETÁRIOS
DO EMPREENDIMENTO ROCHA BRAVA

Certifico que, por escritura lavrada a 8 de Maio do ano 2000,
a fl. 99 do livro de notas para escrituras diversas n.º 251-C do 2.º
Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária licenciada Soledade
Maria Pontes de Sousa Inês, foram alterados os estatutos da As-
sociação de Proprietários do Empreendimento Rocha Brava, com
sede na Avenida de 5 de Outubro, 105, 2.º, lojas 13 e 14, fregue-
sia de Almancil, concelho de Loulé, de fins não lucrativos, quanto
ao artigo 3.º � objecto.

O objecto da Associação será:
a) Representar e defender os interesses dos proprietários junto

da empresa exploradora;
b) Servir de intermediária entre a empresa exploradora do em-

preendimento e os proprietários;
c) Arbitrar os litígios existentes entre a empresa exploradora e

os proprietários;
d) Vigiar o cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis aos

empreendimentos turísticos por parte da empresa exploradora;
e) Pressionar a entidade exploradora para que esta proceda à

legalização da sua actividade junto dos proprietários no que res-
peita à convocação da assembleia de proprietários, à aprovação
do orçamento e das contas anuais;

f) Promover e organizar actividades sociais, desportivas ou cul-
turais tendentes a elevar o nível geral do aldeamento e a promo-
ver o mesmo no âmbito local e regional;

g) Representar os interesses dos associados que lho solicitem
em eventuais litígios contra a empresa exploradora da Urbaniza-
ção Rocha Brava.

e 19.º � competência da direcção.

Está conforme.

8 de Maio de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
dos Santos Caetano Morgado Bernardes. 10-2-118 907

CESEE � CENTRO DE ESTUDOS DE SISTEMAS
ECOLÓGICOS E ECONÓMICOS

(actualmente CESEE � CENTRO DE ESTUDOS
E EDUCAÇÃO DE ECOLOGIA)

Certifico que, por escritura do Cartório Notarial de Santiago do
Cacém, a cargo do notário, António Patrício Miguel, lavrada no
dia 17 de Julho do corrente ano, a fl. 92 do livro n.º 100-F, a as-
sociação denominada CESEE � Centro de Estudos de Sistemas
Ecológicos e Económicos, actualmente CESEE � Centro de
Estudos e Educação de Ecologia, deu nova redacção aos seus
estatutos, alterando a redacção dos n.os 1 e 2 do artigo 1.º, os
n.os 1 e 2, alíneas a), b), c) e d) do artigo 2.º

17 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Ana Maria Lo-
pes Malacão Calapez. 10-2-118 908

ASSOCIAÇÃO CULTURAL RECREATIVA
E DESPORTIVA DO BAIRRO DA FONTE

Extracto

Certifico que, por escritura lavrada no Cartório Notarial de Lou-
res, a cargo do notário, João Simões Pipa Ávila, a 3 de Agosto
de 2000, a fl. 77 do livro de notas n.º 660-A, foi alterada a de-
nominação da Associação Cultural Recreativa e Desportiva do
Bairro da Fonte, constituída por escritura lavrada neste Cartório

a 4 de Dezembro de 1986, a fl. 141 do livro de notas para escri-
turas diversas n.º 539-F, com sede em São Sebastião de Guerrei-
ros, freguesia e concelho de Loures, para Associação Cultural e
Desportiva de São Sebastião de Guerreiros.

Está conforme.

3 de Agosto de 2000. � O Ajudante, Raul Henrique Gameiro
Nogueira. 10-2-118 911

CHP (COMUNIDADE HINDU DE PORTUGAL)
CLUBE DE CRICKET

Certifico que, por escritura de 29 de Maio de 2000, lavrada com
início a fl. 48 do livro n.º 192-I das notas do 16.º Cartório Nota-
rial de Lisboa, a cargo do notário, Vitorino José M. M. Oliveira,
foi constituída a associação com a denominação em epígrafe, fi-
cando a mesma a reger-se, entre outros, pelos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

Constituição, denominação e natureza

CHP (Comunidade Hindu de Portugal) Clube de Cricket, pes-
soa colectiva de direito privado, é uma associação sem fins lu-
crativos.

ARTIGO 2.º

Contribuição dos associados para o património social

Os associados concorrem para o património social mediante
contributo financeiro anual sob a forma de quotização, nos ter-
mos estabelecidos em assembleia geral, sem prejuízo de outras
prestações suplementares, designadamente a título de jóia de ad-
missão ou taxa de inscrição, para a prática regular de activida-
des desportivas.

ARTIGO 3.º

Fim

O CHP (Comunidade Hindu de Portugal) Clube de Cricket tem
por objecto social o desenvolvimento e prática de actividades des-
portivas, com especial realce para o cricket.

ARTIGO 4.º

Sede

 O CHP (Comunidade Hindu de Portugal) Clube de Cricket tem
a sua sede na Alameda de Mahatma Gandhi, em Lisboa.

ARTIGO 18.º

Admissão, categorias e direitos sociais

a) A admissão dos associados é efectuada pela direcção, sob
proposta, e sujeita a ratificação pela assembleia geral.

b) Ficam previstas as seguintes categorias de associados: só-
cios ordinários, beneméritos e honorários.

c) Os sócios ordinários ficam sujeitos a jóia de inscrição e ao
pagamento de quotas anualmente fixadas nos termos dos presen-
tes estatutos.

d) Os sócios beneméritos e honorários são admitidos pela as-
sembleia geral, sob proposta da direcção ou, pelo menos, de um
terço dos associados.

e) Os sócios ordinários têm plenitude dos direitos sociais, quan-
do atingirem a maioridade.

f) Aos sócios ordinários de pleno direito são atribuídos, para efei-
tos de direitos sociais, um voto por cada dois anos de antiguidade.

Está conforme.

29 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Eugénia Ma-
ria de O. Tavares Chendo Taborda. 10-2-118 912

ASSOCIAÇÃO FERNANDO VALENTE

Extracto

Certifico que a fl. 75 do livro de notas para escrituras diversas
n.º 135-F do 2.º Cartório Notarial de Aveiro, a cargo do notário, li-
cenciado José Carreto Lages, foi outorgada, em 12 de Junho do cor-
rente ano, uma escritura de constituição de Associação denominada
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Associação Fernando Valente, com sede na Avenida do Dr. Lourenço
Peixinho, 346, freguesia de Vera Cruz, concelho de Aveiro, sem fins
lucrativos e por tempo indeterminado, e tem por objecto a promo-
ção da cultura e da música em geral e do saxofone em particular.
Podem ser membros efectivos da Associação as pessoas singulares
que se proponham participar, regular e empenhadamente, na defesa
das suas finalidades. A admissão como membro efectivo faz-se
mediante a apresentação à direcção de proposta subscrita por um
membro da Associação no pleno uso dos seus direitos e pelo pro-
posto. A exclusão é igualmente da competência exclusiva da assem-
bleia geral, mediante proposta da direcção, e terá obrigatoriamente
de ser precedida de processo disciplinar.

Está conforme o original.

12 de Junho de 2000. � A Ajudante, Maria Helena de Almeida
Loureiro dos Santos Silveira. 10-2-118 969

ASSOCIAÇÃO DE CAÇADORES DE VALE DE VARGO

Extracto de título constitutivo

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto do ano 2000, exa-
rada a fl. 76 do livro n.º 35-D de notas para escrituras diversas do
Cartório Notarial de Serpa, foi constituída a Associação, de que
se extracta o seguinte:

Denominação: Associação de Caçadores de Vale de Vargo.
Sede social: Rua de 5 de Outubro, 28, freguesia de Vale de

Vargo, concelho de Serpa.
Fins: a defesa de todos os interesses relacionados com o exercí-

cio da caça e do tiro em geral, desenvolver o desporto, a cultura e
o recreio e ainda o fomento e a prática da pesca desportiva.

Associados: quaisquer indivíduos titulares de carta de caçador
que voluntariamente solicitem a sua inscrição à direcção, sejam so-
lidários com os fins da Associação e, mediante declaração de honra,
se comprometam a não pertencer a mais nenhuma associação.

Os órgãos da Associação são: a mesa da assembleia geral, a
direcção e o conselho fiscal.

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

A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente
e por um tesoureiro.

O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-pre-
sidente e um secretário.

São receitas da Associação: o produto de jóias quotas dos asso-
ciados; o rendimento de heranças, legados e doações; retribuição
de actividades enquadradas nos objectos e atribuições da Asso-
ciação; os subsídios do Estado ou de outros organismos oficiais.

Está conforme ao original.

8 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Vaz Martins Miguel. 10-2-118 920

ROTA LEZÍRIA CLUBE TT DE SANTARÉM

Certifico que, por escritura de 19 de Julho de 2000, exarada de
fl. 39 a fl. 40 do livro de notas n.º 97-F do 1.º Cartório Notarial
de Santarém, a cargo da notária, licenciada Maria Cândida Fili-
pe da Silva Neto Fernandes, foi constituída, com duração por
tempo indeterminado, a associação denominada Rota Lezíria Clu-
be TT de Santarém, com sede provisória na Rua do Dr. Ernesto
Teixeira Guedes, 3, freguesia de Salvador, na cidade e concelho
de Santarém.

Tem por objecto a organização de passeios de lazer de todo-
-o-terreno.

A associação terá as seguintes categorias de associados:
a) Fundadores;
b) Honorários;
c) Efectivos;
d) Colectivos.
Os sócios fundadores são os que estão na origem do clube e que

demonstraram, através do seu empenho, merecer essa distinção.
Os sócios honorários são as pessoas singulares ou colectivas

que, de algum modo, se tenham evidenciado no apoio aos objec-
tivos do clube ou que a ele tenham prestado serviços relevantes
para o mesmo.

Serão sócios efectivos os indivíduos que, possuindo ou não um
veículo dotado de características para a prática de todo-o-terreno,
pretendam participar nas actividades do clube.

Serão sócios colectivos as instituições ou pessoas colectivas in-
teressadas nas actividades do clube.

A qualidade de sócio perde-se nos seguintes casos:
Por vontade expressa do sócio, manifestada através de uma

carta dirigida à direcção;
Pelo não pagamento das quotas nos termos do artigo seguinte;
Por exclusão que será fundamentada pela direcção;
Da exclusão do sócio cabe recurso dirigido à assembleia ge-

ral, com o prazo de oito dias a contar da notificação;
O sócio excluído será, no prazo de oito dias, também notifica-

do da decisão por carta registada.
O não pagamento das quotas no prazo de 30 dias após o aviso

escrito poderá conduzir à suspensão do sócio e de todos os seus
direitos por deliberação da direcção.

Mantendo-se a situação de não pagamento no prazo de 60 dias
após a suspensão decidida nos termos do número anterior, o só-
cio poderá ser excluído do clube, por deliberação da direcção.

As deliberações referidas nos números anteriores serão comuni-
cadas ao sócio por carta registada, enviada no prazo de oito dias.

Está conforme com o original e certifico que na parte omitida
nada há em contrário ou para além do que neste se narra ou trans-
creve.

19 de Julho de 2000. � O Ajudante Principal, Manuel Pinhais
Carreira. 10-2-118 921

GRUPO FOLCLÓRICO MÁRTIR DE SÃO SEBASTIÃO

Certifico que, por escritura de 9 de Março de 2000, exarada a
fls. 57 e seguintes do livro n.º 612-B do 2.º Cartório Notarial de
Coimbra, a cargo do notário, Joaquim Manuel Sales Guedes Lei-
tão, foi constituída uma associação sem fins lucrativos denomi-
nada Grupo Folclórico Mártir de São Sebastião, com sede em
Coimbra, no lugar de Casas Novas, São Martinho do Bispo.

A associação tem como objectivos: proporcionar aos seus asso-
ciados e familiares a satisfação de interesses relacionados com o
seu bem-estar, contribuindo para uma melhor ocupação dos tem-
pos livres, através da prática de actividades culturais e recreati-
vas e ou desportivas.

A associação tem duas categorias de associados: efectivos e ho-
norários.

São associados efectivos as pessoas que se proponham colaborar
na realização dos fins da associação, obrigando-se ao pagamento de
jóia e quota mensal, nos montantes fixados pela assembleia geral.

São associados honorários as pessoas que, através de serviços
ou donativos, prestem contribuição relevante à realização dos ob-
jectivos da associação.

São deveres dos associados:
a) Pagar regularmente as quotas tratando-se de associados efec-

tivos;
b) Exercer gratuitamente os cargos para que sejam eleitos;
c) Acatar as decisões dos corpos gerentes;
d) Assistir às reuniões da assembleia geral;
e) Actuar de maneira a garantir a eficiência, a disciplina e o

prestígio da associação.
São direitos dos associados:
a) Propor e discutir em assembleia geral as iniciativas, os ac-

tos e os factos que interessem à vida da associação;
b) Votar e serem votados em eleição de corpos gerentes;
c) Requerer a convocação extraordinária da assembleia nos termos

da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º dos estatutos da associação; e
d) Propor novos associados.
São causas da perda da qualidade de associado:
a) O pedido de cancelamento da inscrição, apresentado por es-

crito;
b) A perda dos requisitos exigidos para a admissão;
c) A prática dos actos contrários aos fins da associação ou sus-

ceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio;
d) O atraso no pagamento das quotas por período igual ou su-

perior a dois anos.
No caso de exclusão compete à direcção, que poderá igualmen-

te decidir a readmissão depois de liquidado o débito.
O associado que haja perdido esta qualidade não tem direito al-

gum ao património da associação ou à reposição das importâncias
com que para ela haja contribuído, nem pode fazer uso de qualquer
insígnia, logótipo, formulário ou impresso da associação.

Conferida, está conforme.

9 de Março de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 922
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IGREJA EVANGÉLICA METODISTA
LIVRE-ASSOCIAÇÃO

Certifico que, por escritura de 28 de Junho de 2000, exarada a
fl. 69 do livro de notas n.º 817-B do 1.º Cartório Notarial de Sin-
tra, a cargo do notário, Celso dos Santos, foi constituída a asso-
ciação religiosa sem fins lucrativos com a denominação em epí-
grafe, com sede na Visconde d�Asseca, 4, 1.º, esquerdo, em
Maceira, Pêro Pinheiro, Sintra.

Está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Escriturária Superior, Ana Manuela
da Silva Antunes Irinéo. 10-2-118 923

MOVIMENTO DE EXPRESSÃO FOTOGRÁFICA
ASSOCIAÇÃO FOTOGRÁFICA DE CARNIDE

Certifico que, por escritura outorgada hoje, exarada de fl. 120 a
fl. 121 do livro de notas para escrituras diversas n.º 3-A do 28.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo da notária, licenciada Ana
Alice Ribeiro Gomes, foi constituída uma associação sem fins lu-
crativos, com a denominação em epígrafe.

Que a referida associação tem a sua sede na Junta de Fregue-
sia de Carnide, Largo das Pimenteiras, 6-A, freguesia de Carnide,
concelho de Lisboa, cujo objecto é desenvolver a cooperação e
solidariedade entre os associados com base na realização de
iniciativas no âmbito cultural e artístico e apoiar a capacidade cri-
ativa e de iniciativa dos seus associados no campo da fotográfica.

Está conforme o original.

15 de Junho de 2000. � A Ajudante Principal, Cristina Ma-
ria Carita Mendes Andrade. 10-2-118 924

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS APOSENTADOS
DE LEÇA DA PALMEIRA

Sede: Jardim do Dr. Fernando da Hora Aroso,
Leça da Palmeira, Matosinhos

Certifico que, por escritura de 16 de Agosto de 2000, lavrada
a fls. 1 v.º e seguintes do livro de notas para escrituras diversas
n.º 49-H do 1.º Cartório da Secretaria Notarial de Matosinhos, a
cargo da notária, licenciada Maria de Jesus Pereira de Oliveira
Craveiro, foi constituída uma Associação com a denominação e
sede em epígrafe.

A referida Associação tem por objecto: promover o são con-
vívio entre os idosos, cultura e lazer, jogos tradicionais, cartas,
dominó e damas.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal. A mesa da assembleia geral é composta por um
presidente, um 1.º secretário e um 2.º secretário. A direcção é
composta por um presidente, um vice-presidente, um secretário,
um tesoureiro e um vogal. O conselho fiscal é composto por um
presidente e dois vogais.

Está conforme.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Maria de Lurdes da
Silva Alves Coutinho. 10-2-118 925

ANO ZERO ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 25 v.º a
fl. 26 do livro de notas para escrituras diversas n.º 157-E do 2.º
Cartório Notarial de Almada, a cargo da notária, licenciada Ma-
ria Luísa Vieira Elvas da Silva, foi constituída uma associação
com a denominação em epígrafe, com sede no Monte de Capari-
ca, freguesia de Caparica, concelho de Almada.

A associação tem por objectivos desenvolver a cooperação e so-
lidariedade entre os seus associados, na base da realização de ini-
ciativas culturais, recreativas, desportivas e outras, relativas à pro-
blemática da juventude; promover o estudo, investigação e difusão
de notícias relativas aos jovens, cooperando com todas as entida-
des públicas e privadas, visando a integração social e o desenvol-
vimento de políticas adequadas à juventude; a associação poderá
desenvolver outros fins não lucrativos que com eles sejam com-
patíveis. O âmbito de acção da associação abrange todo o conce-

lho de Almada, apoiando prioritariamente os jovens do Bairro do
Fundo de Fomento.

Haverá três categorias de associados: os fundadores, os hono-
rários e os efectivos. Podem ser associados todas as pessoas que
se identificarem com os objectivos constantes dos estatutos da
associação e que preencham os seus requisitos. O processo de
admissão de associados será fixado pela direcção.

São órgãos da associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

A direcção é constituída por cinco membros: um presidente, um
vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

Para obrigar a associação são necessárias e bastantes as assi-
naturas conjuntas de quaisquer três membros da direcção, ou as
assinaturas conjuntas do presidente e do tesoureiro.

É certidão que fiz extrair e está conforme.

29 de Maio de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Luz
Marques Andrade. 10-2-118 926

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE ÁRBITROS
DE VOLEIBOL

Certifico que, por escritura de 13 de Abril de 1999, lavrada de
fl. 138 a fl. 139 do livro de notas para escrituras diversas n.º 150-
-B do 19.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licen-
ciado Pedro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues, foi constituída
uma Associação por tempo ilimitado, sem fins lucrativos, com a
denominação em epígrafe, com sede no Largo de João das Re-
gras, 9, freguesia de Alfornelos, concelho da Amadora, que tem
por objecto representar e defender os interesses sócio-desportivos
dos seus membros através da promoção das acções conducentes
ao desenvolvimento das condições desportivas, técnicas, sociais
e culturais dos árbitros de voleibol.

Está conforme.

13 de Abril de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 942

MAIASTARS � CLUBE DE DESPORTO, CULTURA,
AMBIENTE E SOLIDARIEDADE SOCIAL

Certifico que, por escritura de 2 de Agosto de 2000, no Cartó-
rio Notarial de Esposende, lavrada a fls. 44 e seguintes do livro
n.º 116-E, foi constituída uma associação com a denominação
MAIASTARS � Clube de Desporto, Cultura, Ambiente e Soli-
dariedade Social, com sede na Travessa das Cruzes do Monte, 46,
na freguesia e concelho da Maia, sem fins lucrativos, e tem por
objecto desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus
associados, na base da realização de iniciativas relativas à pro-
blemática da juventude, promover o estudo, investigação e difu-
são de notícias relativas aos jovens, cooperando com todas as
entidades públicas e privadas visando a integração social e o
desenvolvimento de políticas adequadas à sua condição, promo-
ver a ocupação saudável dos tempos livres dos jovens através da
prática de actividades lúdico-formativas e incentivar o conheci-
mento de diversas regiões do País, desenvolver e proporcionar aos
jovens a prática de actividades nas áreas da cultura, recreação,
ambiente, desporto e solidariedade social.

Está conforme.

2 de Agosto de 2000. � O Notário, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 078

AMIB � ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DE BENESPERA

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 84 a fl. 84 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º 75-J do 2.º Cartório
Notarial de Almada, a cargo da notária, licenciada Maria Luísa
Vieira Elvas da Silva, foi constituída uma associação com a de-
nominação em epígrafe, com sede principal (provisória) no Bairro
Novo da Silveira, freguesia de Sobreda, concelho de Almada, e
outra sede secundária (provisória) na Casa do Povo de Benespera,
freguesia de Benespera, concelho da Guarda.

A AMIB tem por finalidades principais promover o espírito
associativo, cívico e cooperativo dos seus sócios, bem como con-
tribuir para o desenvolvimento sócio-cultural e recreativo da fre-
guesia de Benespera.
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Poderá ser admitido como sócio da AMIB qualquer indivíduo, seja
ou não natural da freguesia de Benespera, desde que a sua proposta
de inscrição seja aprovada pela direcção nas condições estabelecidas.

Poderá ser excluído de sócio da AMIB todo aquele que não
cumpra o regime disciplinar em vigor, desde que a pena de eli-
minação seja aplicada pela assembleia geral.

A direcção é constituída pelos seguintes membros: um presi-
dente, dois vice-presidentes, dois tesoureiros, dois secretários e
dois a seis vogais.

Para obrigar a associação são necessárias as assinaturas con-
juntas de dois membros da direcção, obrigatoriamente entre o
presidente, 1.º e 2.º vice-presidentes e dois tesoureiros.

É certidão que fiz extrair e está conforme.

23 de Junho de 1998. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 945

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS MULHERES CIGANAS PORTUGUESAS � AMUCIP

Certifico que, por escritura exarada em 17 de Julho de 2000,
iniciada a fl. 97 do livro de notas n.º 182-B do 2.º Cartório No-
tarial de Torres Vedras, foi constituída a Associação com a de-
nominação em epígrafe, com sede na Rua do General Humberto
Delgado, 10, rés-do-chão, direito, freguesia da Sé, cidade e con-
celho de Évora, e durará por tempo indeterminado a partir da data
da sua constituição.

A referida Associação tem por objecto:
a) Promover a defesa e o desenvolvimento social das mulhe-

res ciganas em Portugal, dos seus filhos e das crianças ciganas,
com respeito pela sua identidade cultural;

b) Defender as mulheres e as famílias ciganas portuguesas de
políticas e de acções injustas;

c) Promover informação:
i) Junto das mulheres, nas comunidades ciganas: relativamente aos

seus direitos, deveres, oportunidades educacionais e de emprego e
perspectivas de evolução na sociedade em que se inserem;

ii) Junto das entidades e instituições portuguesas e europeias
sobre o papel da mulher na cultura e na sociedade ciganas;

d) Promover actividades culturais, recreativas, desportivas e ou-
tras que estejam em harmonia com as restantes finalidades esta-
tutárias.

Conferido. Está conforme.

25 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Edite Maria
Damil Matias dos Santos Rodrigues. 10-2-118 944

ASSOCIAÇÃO CULTURAL EM DEFESA DO MEIO
AMBIENTE DO RIO PAIVA

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2000, lavrada de
fl. 86 a fl. 88 do livro de notas para escrituras diversas n.º 218-B do
Cartório Notarial de Arouca, a cargo da notária, licenciada em Di-
reito, Laurinda Maria Teixeira Gomes, foi constituída uma Associa-
ção denominada Associação Cultural em Defesa do Meio Ambien-
te do Rio Paiva, que terá a sua sede no lugar da Cavada, freguesia
de Espiunca, concelho de Arouca, tendo como objecto actividades
culturais, desportivas, assistências da população local  e pela defesa
do meio ambiente do Rio Paiva; promover e contribuir para o
desenvolvimento das várias localidades, fomentando e colaborando
com o Estado, as autarquias locais e outras entidades públicas e
privadas na criação de infra-estruturas e equipamentos capazes de
responder às necessidades dos habitantes em matérias desportiva,
cultural, humanitária, social e de fomento.

Conferido, está conforme.

8 de Agosto de 2000. � O Ajudante, João da Silva e Sousa.
10-2-118 956

AREAL � AGÊNCIA REGIONAL DE ENERGIA
E AMBIENTE DO ALGARVE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 19 de Junho de
2000, lavrada a fl. 35 do livro n.º 172-D de notas para escrituras
diversas do 1.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, licen-
ciada Manuela Maria Palma Nobre Semedo Tenazinha, foi realiza-
da uma escritura de constituição de associação de fim ideal e sem

fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, com sede em
Vilamoura, freguesia de Quarteira, concelho de Loulé, que tem por
objecto o exercício de actividades de investigação, desenvolvimento
técnico e económico, promoção, difusão tecnológica, informação
técnica, económica e financeira, nos domínios da utilização racio-
nal e da conservação da energia, gestão ambiental, do aproveitamento
dos recursos energéticos e dos demais recursos naturais.

Tem como associados membros fundadores, membros comuns
e membros honorários.

Constituem receitas da associação as entradas iniciais e as
quotas dos associados; as retribuições por prestações de serviços
efectuadas; apoio financeiro obtido no âmbito de programas na-
cionais e internacionais; as subvenções, doações ou legados que
venha a receber a qualquer título e aceites pelo conselho de ad-
ministração; os rendimentos de depósitos ou de outras aplicações
financeiras; o produto da venda, efectuada nos termos destes esta-
tutos de quaisquer bens da AREAL; quaisquer outras que sejam le-
gais e mereçam a concordância do conselho de administração.

São órgãos da associação a assembleia geral, o conselho de ad-
ministração, a comissão revisora de contas e o conselho técnico-
-científico.

A associação pode ser dissolvida pela assembleia geral, expres-
samente convocada para o efeito, por voto favorável de três quar-
tos de todos os associados.

Está conforme.

19 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-118 957

CLUBE DE SÃO MIGUEL � ASSOCIAÇÃO SÓCIO
CULTURAL, RECREATIVA E DESPORTIVA DO CRASTO

Certifico que, por escritura de 11 do corrente mês, lavrada de
fl. 77 a fl. 78 do livro de escrituras diversas n.º 123-D do Cartó-
rio Notarial de Ansião, a cargo da notária licenciada Maria da
Graça Damasceno Passos Coelho Tavares, foi constituída uma as-
sociação sob a denominação de Clube de São Miguel � Associ-
ação Sócio Cultural, Recreativa e Desportiva do Crasto, com sede
no lugar de Crasto, freguesia de Colmeias, concelho de Leiria, e
tem como objecto a promoção de actividades de natureza social,
cultural, recreativas e desportivas.

Conferido, está conforme.

11 de Maio de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Isilda
Dias Cerca. 10-2-118 959

TUNA ACADÉMICA D. AFONSO III

Certifico que, por escritura lavrada em 11 de Julho do ano
2000, a fl. 74 do livro de notas para escrituras diversas n.º 258-
-C do 2.º Cartório Notarial de Loulé, a cargo da notária, licen-
ciada Soledade Maria Pontes de Sousa Inês, foi constituída uma
associação denominada Tuna Académica D. Afonso III, com sede
no Convento Espírito Santo, freguesia de São Clemente, conce-
lho de Loulé, de fins não lucrativos, tem por objecto promover
o espírito académico através de elementos femininos e masculi-
nos, tocando variados instrumentos e cantando músicas tradicio-
nais portuguesas. Alargando-o sempre que possível, através de
contactos directos (convívios) com outras tunas.

Dos associados � categorias de associados: o tuno, o caloiro
e o honorário.

O estatuto do tuno é vitalício, podendo ser destituído em ca-
sos fundamentais por deliberação da assembleia geral de tunos.

Dos órgãos sociais: assembleia geral de tunos, direcção e con-
selho fiscal.

Está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-118 962

BAAL 17 � COMPANHIA DE TEATRO NA EDUCAÇÃO
DO BAIXO ALENTEJO

Extracto do título constitutivo

Certifico que, por escritura de 15 de Junho do ano 2000, exa-
rada a fl. 19 do livro n.º 33-D de notas para escrituras diversas do
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Cartório Notarial de Serpa, foi constituída a associação de que se
extracta o seguinte:

Denominação: BAAL 17 � Companhia de Teatro na Educa-
ção do Baixo Alentejo.

Sede social: Cine Teatro de Serpa, Rua da Abegoaria, fregue-
sia de Santa Maria, concelho de Serpa.

Fins: a organização, criação e produção de actividades teatrais
e artísticas.

Associados: podem ser sócios comparticipantes todas as pes-
soas singulares e colectivas, tanto portuguesas, como estrangei-
ras, que não podendo, ou não desejando assumir a condição de
sócio efectivo, desejem colaborar com BAAL 17 ou contribuir
para o desenvolvimento das suas actividades, mediante a subscri-
ção de protocolos ou a realização de contribuições financeiras.

Os órgãos da associação são: a mesa da assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente.
A direcção é composta por um presidente, um vice-presidente

e um secretário.
O conselho fiscal é composto por um presidente, um vice-pre-

sidente e um vogal.
São receitas da associação: as importâncias acordadas com os

sócios comparticipantes, nos termos previstos no artigo 8.º; as
provenientes de iniciativas ou serviços que venha a prestar ou da
venda de qualquer tipo de espectáculo, publicação ou outros ob-
jectos que, em conexão com prossecução dos seus fins, venha a
realizar ou editar; os valores que por força da lei, regulamento
ou disposição contratual ou administrativa, lhe sejam atribuídos
a título gratuito ou oneroso; as doações, heranças, legados e sub-
sídios que lhe sejam atribuídos por entidades públicas ou priva-
das, quer portuguesas quer estrangeiras; quaisquer contribuições
voluntárias dos associados; o produto da alienação de bens mó-
veis ou de direitos que sejam propriedade da associação.

Está conforme ao original.

15 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria da Con-
ceição Vaz Martins Miguel. 10-2-118 963

ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DA MARINHA

Certifico que, por escritura de 14 de Junho de 2000, lavrada a
fl. 74 do livro de notas para escrituras diversas n.º 431-L do 5.º
Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Carlos Manuel
da Silva Almeida, foi constituída uma Associação, sem fins lu-
crativos, por tempo indeterminado, com a denominação de As-
sociação de Amigos da Marinha, com sede na Rua das Piscinas,
Vila Quatro, Quinta da Marinha, freguesia e concelho de Cascais.

A Associação tem por objecto a defesa dos direitos e dos legí-
timos interesses dos condóminos, dos proprietários de lotes indi-
viduais, empresas, investidores ou quaisquer outros interessados no
desenvolvimento e manutenção dos condomínios da Quinta da Ma-
rinha.

Associados: podem ser associados da Associação os proprietá-
rios dos condomínios da Quinta da Marinha, os proprietários de
lotes individuais, empresas, investidores e seus representantes. A
admissão de associados é da competência da direcção, sob pro-
posta de dois associados no pleno gozo dos seus direitos. A sus-
pensão dos associados é da competência da direcção.

Vai conforme.

16 de Junho de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-118 964

N. B. E. S. O. � NÚCLEO DE BADMINTON DA ESCOLA
SECUNDÁRIA DE ODIVELAS

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 136 a fl. 136 v.º
do livro de notas para escrituras diversas n.º 153-A do Cartório
Notarial de Odivelas, a cargo da notária, licenciada Maria Hele-
na Varandas Afonso Nogueira, foi constituída uma associação de-
nominada de N. B. E. S. O. � Núcleo de Badminton da Escola
Secundária de Odivelas, que tem a sua sede na Avenida do Pro-
fessor Augusto Abreu Lopes, freguesia e concelho de Odivelas,
a qual durará por tempo indeterminado a contar de hoje.

A associação tem por objecto: prática desportiva de modalida-
de de badminton e outras modalidades.

A direcção é composta por um presidente, um secretário, um
tesoureiro e dois vogais.

Compete à direcção a gestão de todos os meios disponíveis, ad-
missão de sócios e o desenvolvimento das acções necessárias à re-
alização dos objectivos e viabilização económica do N. B. E. S. O.

A associação obrigar-se-á pelas assinaturas de dois membros
da direcção, um dos quais será sempre o tesoureiro, ou seu subs-
tituto quando se tratar de movimentação de fundos.

Quanto à exclusão e exoneração dos associados, são omissos
os respectivos estatutos, rege a legislação geral aplicável e o re-
gulamento interno do clube, o qual será elaborado pela direcção
e aprovado em assembleia geral.

Está conforme o original.

16 de Agosto de 2000. � A Notária, Maria Helena Varandas
Afonso Nogueira. 10-2-118 968

ATLÉTICO CLUBE MONTEMOR

Certifico que, por escritura de hoje, lavrada de fl. 30 v.º a
fl. 31 do livro de notas para escrituras diversas n.º 54-E do Car-
tório Notarial de Montemor-o-Novo, a cargo do notário licencia-
do em Direito António Paulo Ramos Xavier, foi constituída uma
associação com a denominação em epígrafe, que tem a sua sede
na Rua de Fialho de Almeida, lote 27, freguesia de Nossa Senhora
do Bispo, concelho de Montemor-o-Novo, e que tem como ob-
jecto o desenvolvimento da modalidade de andebol e organiza-
ção de outras actividades físicas e desportivas, com finalidades
formativa, lúdicas, competitivas e sociais.

São associados do clube todos os que se identificarem com os
objectivos dos respectivos estatutos e preencham os requisitos dos
mesmos. O processo de admissão será fixado pela direcção e ra-
tificado pela assembleia geral. A qualidade de associado pode ser
retirada em caso de comportamentos considerados lesivos dos
interesses do clube.

Está conforme. Na parte omitida nada há além ou em contrá-
rio do que aqui se narra ou transcreve.

9 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Carolina da
Visitação Pinto Louro Teles. 10-2-118 996

ASSOCIAÇÃO DE COPROPRIETÁRIOS DO PRÉDIO RÚSTICO
SITO NA QUINTA DE SANTO ANTÓNIO (MAÇÃ),
FREGUESIA DE CASTELO.

Certifico que, por escritura de 8 de Agosto de 2000, exarada
de fl. 138 a fl. 138 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 133-F do Cartório Notarial da Baixa da Banheira, a cargo da
licenciada Maria Teresa Morais Carvalho de Oliveira, foi cons-
tituída por tempo indeterminado a Associação de Coproprietários
do prédio rústico sito na Quinta de Santo António (Maçã), Fre-
guesia de Castelo, com sede na Travessa de Gaspar Estaço, 2, 1.º,
frente, Fogueteiro, freguesia de Amora, concelho do Seixal, que
tem por objecto criar as indispensáveis condições para junto das
autoridades competentes e em representação dos associados se
proceder à urbanização do prédio rústico sito na Quinta de San-
to António (Maçã), freguesia do Castelo. Serão admitidas como
associados todas as pessoas que tendo adquirido ou venham a
adquirir lotes de terreno no referido prédio, tenham como objec-
tivo urbanizar os referidos lotes.

As condições de exoneração e exclusão dos associados constarão
de um regulamento interno a aprovar pela assembleia geral.

8 de Agosto de 2000. � A Notária, Maria Teresa Morais Car-
valho de Oliveira. 10-2-118 999

CASA DO BENFICA DE CASTRO DAIRE

Certifico, narrativamente, que, por escritura de 4 de Agosto de
2000, lavrada de fl. 11 a fl. 13 do livro de notas n.º 64-D para es-
crituras diversas e seus respectivos averbamentos, do Cartório
Notarial de Castro Daire, a cargo do notário, licenciado Jorge
Artur de Oliveira Lopes, foi constituída por tempo indeterminado
a contar da data da escritura uma associação denominada Casa
do Benfica de Castro Daire, e tem a sua sede nesta vila, fregue-
sia e concelho de Castro Daire, e tem como fins promover a
defesa do bom nome, prestígio e interesse do Sport Lisboa e
Benfica, contribuir localmente para as boas relações do Sport
Lisboa e Benfica com os outros clubes desportivos e entidades,
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bem como fomentar o benfiquismo, no âmbito da captação de
sócios e manter estreita colaboração e solidariedade com o Sport
Lisboa e Benfica, com respeito aos seus estatutos e deliberações.

Está conforme ao original.

8 de Agosto de 2000. � O Notário, Jorge Artur de Oliveira
Lopes. 10-2-119 002

VAUCAÇA � CLUBE DE CAÇA E TIRO

Certifico que no dia 7 de Junho de 2000, e exarada a fl. 41 v.º do
livro de notas n.º 174-E do Cartório Notarial de Lagoa (Algarve), foi
outorgada a escritura de constituição de associação com a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Rua da Independência, lote 2, La-
deira do Vau, freguesia e concelho de Portimão, tem como objecto
social representar os caçadores a nível local e regional, exercer to-
das as actividades desportivas ligadas à caça e ao tiro, nomeadamente
a constituição de zonas de caça e treino de caça e tiro e usufruir de
tudo o que diga respeito às associações de caçadores definido na lei
de bases da caça e nas leis que abrangem a caça, o tiro e o
associativismo. São associados da VAUCAÇA � Clube de Caça e
Tiro, os caçadores e atiradores desportistas bem como qualquer pes-
soa fora desta área desportiva que venham a ser admitidos pela di-
recção e aceitam estes estatutos e regulamentos. Os associados po-
derão ser exonerados tanto por vontade própria como por violação
do dever dos associados.

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Filo-
mena da Conceição Nunes Furtado Entradas. 10-2-119 003

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE SENIORES DE GOLFE

Certifico que, por escritura lavrada hoje, de fl. 8 a fl. 8 v.º do
livro de notas para escrituras diversas n.º 110-F do 2.º Cartório
da Secretaria Notarial de Cascais, a cargo da notária, licenciada
Ana Paula de Sousa Luís, foram alterados parcialmente os esta-
tutos da Associação com denominação em epígrafe, com sede na
Rua de Lisboa, 1-C, na freguesia do Estoril, concelho de Cascais.

Foram alterados os seguintes artigos dos estatutos: 1.º, 2.º, 5.º,
n.º 1 do artigo 7.º, ao qual foi aditado o n.º 3, 8.º, 11.º, 12.º, 14.º,
15.º, 16.º, 18.º, 21.º, 22.º, 23.º, 24.º, 25.º, 26.º e 27.º

Nestes termos, podem ser suas associadas todas as pessoas sin-
gulares, sem distinção de nacionalidade ou de sexo, que se iden-
tifiquem com os fins da Associação e desde que, no ano da ad-
missão e consoante sejam mulheres ou homens completem,
respectivamente, 50 ou 55 anos de idade.

São órgãos da Associação a assembleia geral, direcção, conse-
lho fiscal e conselho consultivo.

Está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Virgínia Duarte
Constâncio. 10-2-119 005

SENSURROUND � COMPANHIA DE TEATRO

Certifico que, por escritura de 22 de Março de 1999, lavrada de
fl. 18 a fl. 19 do livro de notas para escrituras diversas n.º 149-B do
19.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, licenciado Pe-
dro Alexandre Barreiros Nunes Rodrigues, foi constituída uma asso-
ciação por tempo indeterminado, sem fins lucrativos, com a denomi-
nação em epígrafe, com sede na Rua da Bica de Duarte Belo, 18, 3.º,
freguesia de São Paulo e concelho de Lisboa, que tem por objecto:

a) Realização de eventos ligados à actividade teatral e multi-
média;

b) Produção e apresentação de espectáculos;
c) Promoção e acções de formação;
d) Edição de livros ou outras publicações;
e) Promoção e realização de exposições e conferências;
f) Feitura de vídeos ou filmes;
g) Promoção de actividades de fusão entre diferentes áreas ar-

tísticas;
h) Promoção e realização de acções junto da comunidade; e
i) Outras conexas com a orientação da associação.

Está conforme.

22 de Março de 1999. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 011

ASSOCIAÇÃO DE CAÇA E PESCA
ÁGUIAS DO ESPÍRITO SANTO

Certifico, narrativamente, que, por escritura lavrada hoje, de
fl. 9 a fl. 12 do livro de notas para escrituras diversas n.º 36-C do
Cartório Notarial de Almodôvar, a cargo do notário, licenciado
Fernando Jorge Maia Guedes Ribeiro, foi constituída a Associa-
ção, sem fins lucrativos, com a denominação em epígrafe, que
durará por tempo indeterminado, e terá a sua sede na aldeia e
freguesia de Espírito Santo, concelho de Mértola.

A Associação tem como objecto proporcionar aos seus associa-
dos a prática da caça e pescas sob as mais diversas formas le-
galmente possíveis e preservar os recursos cinegéticos da zona.

São órgãos da Associação: a mesa da assembleia geral, a di-
recção e o conselho fiscal.

O mandato dos órgãos sociais é de três anos.
A Associação obriga-se com as assinaturas conjuntas de dois

membros da direcção, sendo, em acções financeiras, uma delas
a do tesoureiro e fora delas a do presidente e de qualquer outro
membro da direcção.

Está conforme o original na parte certificada.

16 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Rosa Paula Guerreiro
Paleta. 10-2-119 019

TRAMPOLINS DE SANTO TIRSO � CLUBE
DE DESPORTO E AVENTURA

Certifico que, por escritura lavrada hoje no 1.º Cartório Nota-
rial de Santo Tirso e exarada a fl. 79 do livro de notas n.º 177-E,
foram alterados os artigos 1.º e 2.º dos estatutos da associação
Trampolins de Santo Tirso � Clube de Desporto e Aventura,
anteriormente designada Trampolins de Santo Tirso � Clube da
Escola Preparatória, os quais passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A associação adopta a designação de Trampolins de Santo
Tirso � Clube de Desporto e Aventura, e tem a sua sede no Edi-
fício Carneiro Pacheco, piso 3, sala 23, na Rua de Carneiro Pa-
checo, da cidade e concelho de Santo Tirso.

ARTIGO 2.º

A associação tem por objecto dinamizar, divulgar e organizar
a nível competitivo, recreativo e de manutenção, sem quaisquer
fins lucrativos, à prática de trampolins, desportos, aventura e
outras modalidades desportivas que correspondam aos anseios dos
associados e para os quais não exista ainda oferta socialmente
organizada.

14 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 020

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA
DO CONCELHO DE VALPAÇOS, ADA

Certifico que, por escritura de 10 de Agosto de 2000, lavrada
a fls. 72 e seguintes do livro n.º 100-D do Cartório Notarial de
Mirandela, foi constituída uma Associação por tempo indetermi-
nado com a denominação Associação para o Desenvolvimento
Agrícola do Concelho de Valpaços, ADA, com sede na fregue-
sia e concelho de Valpaços.

O seu objecto consiste:
1.º Na promoção e comercialização dos produtos dos associa-

dos;
2.º a) Representar, defender e promover os interesses indivi-

duais e colectivos dos seus associados;
b) Contribuir para o pleno desenvolvimento da agricultura e das

actividades com ela relacionadas na área geográfica da sua actu-
ação e influência;

c) Promover e apoiar a formação empresarial e profissional dos
seus associados e a qualidade dos produtos;

d) Organizar e prestar serviços aos seus associados no âmbito
dos objectivos a atingir;

e) Promover a protecção integrada, protecção integrada e agri-
cultura biológica;

f) Apoiar e desenvolver o espírito associativo entre os seus
associados;
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3.º A Associação poderá igualmente efectuar, a título subsidi-
ário, actividades próprias de outros ramos, necessários à satisfa-
ção das necessidades dos seus membros, desde que aprovado em
assembleia geral.

São órgãos da Associação: a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

Podem ser associados os agricultores individuais e colectivos,
cooperativas agrícolas de produção, sociedades de agricultura de
grupo, outras associações e outras pessoas que prossigam activi-
dades conexas com a agricultura dentro da área social conside-
rada.

Haverá três tipos de associados, nas seguintes modalidades:
promoção e comercialização de produtos, promoção e outros.

Perdem a qualidade de associado, no seguinte caso: os asso-
ciados que violarem grave e culposamente os deveres sociais pre-
vistos no artigo 13.º, n.º 1, alíneas a) e b), e ainda se transferi-
rem para outros, benefícios que só aos membros é lícito obter.

Está conforme o original.

17 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Olga de Fátima Fernan-
des Lage. 10-2-119 021

GARE � ASSOCIAÇÃO JUVENIL

Certifico que, por escritura do dia 4 de Agosto do corrente ano,
exarada de fl. 43 a fl. 46 do livro de notas para escrituras diver-
sas n.º 195-B do Cartório Notarial do Entroncamento, a cargo do
notário, licenciado Manuel José Marques Montargil, foi consti-
tuída uma associação com a denominação GARE � Associação
Juvenil, com sede na Rua de Antero de Quental, 5, 3.º, direito,
Entroncamento, da qual poderão ser associados todos os indiví-
duos maiores de 18 anos de idade, independentemente da sua
residência, nacionalidade ou sexo, desde que para isso solicitem
a sua inscrição, durará por tempo indeterminado a contar da data
da escritura, e tem por fim a dinamização e fomento de activi-
dades culturais e desportivas, defender e valorizar o património
regional, promover o empreendimento de actividades de interes-
se regional em estreita colaboração com as autarquias locais e
outras entidades competentes, levantamentos culturais
etnográficos e patrimoniais, recriação e preservação da cultura
portuguesa com a finalidade de consolidar laços de amizade e
solidariedade entre países da União Europeia e países de expres-
são portuguesa, manifestações de arte, biblioteca, sala de estudo,
educação musical, apoio informático e desenvolvimento de mo-
dalidades desportivas com especial incidência nas camadas mais
jovens e na população escolar.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Manuela
Nunes Pimenta. 10-2-119 022

APC � ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES DE CINEMA

Certifico que, por escritura de 1 de Agosto de 2000, lavrada de
fl. 51 a fl. 52 do livro de notas para escrituras diversas n.º 439-L
do 5.º Cartório Notarial de Lisboa, a cargo do notário, Carlos
Manuel da Silva Almeida, foi constituída uma associação, sem
fins lucrativos, por tempo indeterminado, com a denominação de
APC � Associação de Produtores de Cinema, com sede na Costa
do Castelo, 66 a 68, freguesia de São Cristóvão e São Lourenço,
concelho de Lisboa.

A associação tem por objecto promover e divulgar a indústria
portuguesa de produção cinematográfica e audiovisual.

Associados: poderão ser associados, com a categoria de efec-
tivos, todos os produtores que cumulativamente produzam cine-
ma português, quer sejam sociedades comerciais, cooperativas ou
produtores em nome individual, bem como satisfaçam todas as
condições previstas nos estatutos e regulamentos internos.

A admissão de associados é feita mediante proposta apresen-
tada pelo candidato, dirigida à direcção, com expressa declara-
ção de aceitação dos estatutos e regulamentos legalmente apro-
vados, e ainda acompanhada de documentos que comprovem o
preenchimento dos requisitos referidos no artigo 4.º, n.º 1, dos
estatutos.

A exclusão de qualquer associado é feita pelos seguintes mo-
tivos:

a) A falta de pagamento das quotas por um período de três ou
mais meses, se não for satisfeito no prazo de oito dias, após avi-
so prévio da direcção, por carta registada;

b) A prática de qualquer acto, objectivamente gravoso para o
prestígio da associação.

Os associados excluídos podem ser readmitidos, se o solicita-
rem à direcção, e esta considerar que os motivos da exclusão já
estão sanados.

Vai conforme.

4 de Agosto de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 023

FENCAÇA � FEDERAÇÃO NACIONAL DAS ZONAS
DE CAÇA ASSOCIATIVAS

Certifico que, por escritura de hoje, exarada de fl. 97 v.º a
fl. 98 do livro de notas para escrituras diversas n.º 10-D do Car-
tório Notarial de Arraiolos, foi outorgada uma escritura de alte-
ração de estatutos, na qual e por deliberação da assembleia geral
foram alterados todos os estatutos da associação denominada
FENCAÇA � Federação Nacional das Zonas de Caça Associa-
tivas, com sede em Coruche, na Rua de São Pedro, 19, freguesia
e concelho de Coruche, pessoa colectiva n.º 503033235, a qual,
a partir desta data, passa a denominar-se FENCAÇA � Federa-
ção Portuguesa de Caça, ou só FENCAÇA, tem a sua sede no
concelho de Coruche, é uma pessoa colectiva de direito privado
sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com personalida-
de própria e plena capacidade de exercício para cumprimento dos
seus fins, cujo âmbito de actuação se estende ao conjunto do ter-
ritório nacional, no desenvolvimento das competência que lhe são
próprias.

A FENCAÇA rege-se pelas leis em vigor, pelas normas a que
fica vinculada pela sua filiação em organismos internacionais,
pelos estatutos e demais regulamentos, pelas deliberações apro-
vadas em assembleia geral ou pelos competentes órgãos sociais.

A FENCAÇA organiza e prossegue a sua actividade, no res-
peito pelos princípios da liberdade, democraticidade e
representatividade, é independente do Estado português, dos par-
tidos políticos e instituições religiosas.

A FENCAÇA tem por objectivo a definição de valores e ob-
jectivos do desporto cinegético nacional, bem como o seu fomento
e desenvolvimento.

A FENCAÇA prossegue designadamente os seguintes fins: pro-
mover, difundir e defender a prática do desporto cinegético em
espaços ordenados, criando, apoiando a criação e gerindo conces-
sões de zonas de caça, por forma que o exercício do desporto
cinegético se realize no respeito pelos caçadores, agricultores,
proprietários, e na preservação das espécies cinegéticas, do meio
ambiente e do mundo rural; defender, proteger e representar pe-
rante a Administração Pública os legítimos interesses dos asso-
ciados; promover e apoiar acções de formação nos domínios re-
lacionados com a gestão e prática de actividades cinegéticas;
promover o desenvolvimento sócio-cultural dos caçadores, por
intermédio de encontros, conferências, jornadas técnicas e demais
actividades de índole cinegética; promover actividades de inves-
tigação nos domínios cinegéticos e da protecção ambiental; esti-
mular a constituição e apoiar o funcionamento de clubes, associ-
ações e prestar apoio técnico, humano e financeiro aos seus
associados; representar o desporto cinegético e as actividades que
com ela se relacionam, junto das organizações congéneres estran-
geiras ou internacionais; difundir, promover, dirigir, regulamen-
tar a nível nacional, o ensino e a prática da caça desportiva e das
actividades que com ela se relacionam nas suas diversas discipli-
nas: caça Santo Huberto, cães de parar, caça menor com cão, cães
de caça, pombos a braço, pássaros de canto, tiro de caça lançada,
cetraria ou falcoaria, tiro ao voo, corridas de lebres a corricão,
equipagem de Santo Huberto, caça fotográfica e vídeo.

A FENCAÇA, neste momento, encontra-se filiada na FACE
(Federação das Associações dos Caçadores Europeus), FITASC
(Federação Internacional de Tiro com Armas Desportivas de
Caça), e C. I. C. (Conselho Internacional da Caça).

São associados da FENCAÇA os associados ordinários, os asso-
ciados de mérito e os associados honorários.

Pode adquirir a qualidade de associado da FENCAÇA qualquer
pessoa singular ou colectiva que preencha os requisitos previstos
nos estatutos, ou nos regulamentos federativos, carecendo a res-
pectiva proposta de filiação de ser apresentada à direcção e apro-
vada em assembleia geral.

Perdem a qualidade de associado da FENCAÇA por manifes-
tação de vontade nesse sentido prestada perante a direcção, por
extinção da entidade ou por efeito de aplicação de pena discipli-
nar com esse conteúdo.
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A FENCAÇA é constituída pelos seguintes órgãos: a assem-
bleia geral, a direcção, o conselho de arbitragem, o conselho fis-
cal, o conselho jurisdicional e o conselho disciplinar.

O património da FENCAÇA é constituída pela universalidade
dos seus direitos e obrigações.

Constituem, entre outras, receitas da FENCAÇA: o valor das jói-
as de inscrição e quotizações das associações e clubes e dos restan-
tes membros da FENCAÇA; o valor das licenças vendidas pela
mesma associação; o valor das prestações de serviços efectuados aos
seus associados; os recebimentos provenientes das taxas das com-
petições desportivas; o produto das multas, indemnizações e cauções
ou preparos que revertam para a FENCAÇA; os donativos, subven-
ções e subsídios; os juros de valores depositados, o produto da ali-
enação de bens; os rendimentos de todos os valores patrimoniais; os
rendimentos de contratos celebrados com quaisquer entidades priva-
das, bem como os provenientes de contratos-programa celebrados
com a Administração Pública; quaisquer outras verbas que, por lei
ou regulamento, lhe sejam atribuídas.

As causas de extinção da FENCAÇA são as que resultem da
lei e dos estatutos.

São símbolos da FENCAÇA a bandeira e o emblema.

Está conforme.

11 de Julho de 2000. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 10-2-119 025

APAVIN � ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PRODUTORES,
ARMAZENISTAS, VINIFICADORES E EXPORTADORES DE
VINHOS E DERIVADOS.

Certifico que, por escritura de 6 de Junho de 2000, exarada de
fl. 52 a fl. 53 do livro de notas n.º 228-H do 2.º Cartório Notari-
al de Viseu, a cargo do notário, licenciado Sebastião Marques
Antunes, foi constituída uma associação com a denominação
APAVIN � Associação Nacional de Produtores Armazenistas,
Vinificadores e Exportadores de Vinhos e Derivados, com sede
na Avenida de Homem Ribeiro, 219, freguesia de São José, ci-
dade de Viseu, e tem por objecto a defesa dos direitos e interes-
ses dos associados, tendo em vista o apoio ao desenvolvimento
rural ligado ao sector vitivinícola e à sua reconversão, prosseguin-
do os interesses do sector da produção, armazenagem, vinificação,
importação e exportação de vinhos e derivados.

1 � Podem ser associados efectivos as pessoas singulares ou
colectivas que tenham a sua sede ou exerçam a actividade de
produtor, armazenista, comerciante, vinificador, industrial,
engarrafador, importador, exportador ou distribuidor de vinhos e
seus derivados e que mensalmente paguem a quota estipulada pela
assembleia geral.

2 � A admissão dos associados é efectuada por solicitação es-
crita, dirigida à direcção e acompanhada da documentação com-
provativa do exercício da actividade.

São órgãos sociais da associação a assembleia geral, a direc-
ção e o conselho fiscal, eleitos por um período de três anos, re-
nováveis por iguais períodos de tempo, com o limite de dois
mandatos seguidos.

Está conforme ao original.

1 de Junho de 2000. � O Ajudante Principal, (Assinatura ile-
gível.) 10-2-119 028

ASSOCIAÇÃO CASA ESCOLA-AGRÍCOLA
VALE DE BESTEIROS ALZIRA DE SOUSA DUARTE

Certifico que, por escritura de hoje, exarada a fls. 26 e seguin-
tes do livro de notas para escrituras diversas n.º 465-A do 2.º
Cartório Notarial de Viseu, a cargo do licenciado Sebastião Mar-
ques Antunes, foi constituída uma Associação com a denomina-
ção Associação Casa-Escola Agrícola Vale de Besteiros Alzira de
Sousa Duarte, com sede na Rua de 4 de Fevereiro, freguesia de
Campo de Besteiros, concelho de Tondela, e tem por objecto a
promoção profissional, cultural e social do meio agrícola e rural.

Podem ser associados, as quatro categorias seguintes: sócios fun-
dadores, sócios activos, sócios colaboradores e sócios honorários.

São órgãos sociais da Associação: a assembleia geral, o con-
selho de administração e o conselho fiscal.

Está conforme ao original.

2 de Agosto de 2000. � O Ajudante Principal, Adelino Teixeira
Pereira Cardoso. 10-2-119 031

ASSOCIAÇÃO COLUMBÓFILA
DE VILA CHÃ DE S. ROQUE

Certifico que, por escritura de 26 de Julho de 2000, lavrada de
fl. 100 a fl. 100 v.º do livro de notas para escrituras diversas
n.º 67-E do Cartório Notarial de Oliveira de Azeméis, foi cons-
tituída a Associação denominada Associação Columbófila de Vila
Chã de S. Roque, com sede na vila de São Roque, concelho de
Oliveira de Azeméis, cujo objecto consiste no desenvolvimento,
a promoção e a prática de actividades culturais, sociais, despor-
tivas e recreativas com especial incidência na prática de
columbofilia, e deverá reger-se pelos estatutos constantes de do-
cumento complementar elaborado nos termos do n.º 2 do artigo
64.º do Código do Notariado.

Está conforme e declaro que na parte omitida nada há que res-
trinja, modifique ou condicione a parte transcrita.

28 de Julho de 2000. � O Ajudante, Maria Filomena Tavares
de Paiva. 10-2-119 038

ASSOCIAÇÃO SOCIAL, CULTURAL, RECREATIVA
E DESPORTIVA DE PÍNZIO

Certifico que, por escritura lavrada hoje no Cartório Notarial
da Guarda, no livro n.º 184-G, a fls. 25 e seguintes, foram alte-
rados totalmente os estatutos da Associação com a denominação
em epígrafe e sede no lugar e freguesia de Pínzio, concelho de
Pinhel, e tem por objectivos promover o recreio e a assistência
social aos cidadãos, bem como promover actividades recreativas,
musicais e desportivas sem fins lucrativos.

Está conforme.

18 de Agosto de 2000. � O Ajudante, (Assinatura ilegível.)
10-2-119 039

ARCA � ASSOCIAÇÃO RECREATIVA E CULTURAL
OS AMIGOS

Certifico que, por escritura de 23 de Agosto de 2000, lavrada
de fl. 23 a fl. 24 do livro de notas para escrituras diversas n.º 574-
-A do Cartório Notarial de São Pedro do Sul, foram alterados os
estatutos da associação ARCA � Associação Recreativa e Cul-
tural os Amigos, com sede no lugar e freguesia de Santa Cruz da
Trapa, concelho de São Pedro do Sul, quanto à denominação e
ao objecto da associação, nos termos seguintes:

Denominação: Associação de Solidariedade Social � ARCA,
com sede no lugar e freguesia de Santa Cruz da Trapa, São Pe-
dro do Sul.

Objecto: a Associação tem por fim prosseguir, de entre outros,
os seguintes objectivos:

a) Apoio a crianças, aos jovens e na velhice;
b) Apoio à família, à integração social e comunitária, protec-

ção dos cidadãos na velhice e invalidez e em todas as situações
de falta ou diminuição de meios de subsistência; promoção e
protecção da saúde; educação e formação profissional dos cida-
dãos; resolução de problemas habitacionais;

c) Promoção cultural e recreativa dos seus associados e da po-
pulação local.

Está conforme.

23 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Venâncio de
Almeida Vieira. 10-2-119 040

ASSOCIAÇÃO AUTOMÓVEL CLUBE TAROUCA

Certifico que, por escritura outorgada no Cartório Notarial de
Armamar, a cargo da notária, Teresa Margarida Rodrigues Alves
Pacheco, em 23 de Agosto de 2000, exarada a fls. 101 e seguintes
do livro de notas para escrituras diversas n.º 36-D, foi constituída
uma Associação denominada Associação Automóvel Clube Tarou-
ca, com sede na freguesia e concelho de Tarouca, tem por fim pro-
mover a realização de passeios, raids, provas de perícia, propõe-se
ainda a promoção e dinamização desportiva, recreativa e cultural dos
seus associados, bem como da população em geral.

Podem ser associados quaisquer cidadãos, nacionais ou estran-
geiros, no pleno gozo dos seus direitos civis, admitidos em as-
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sembleia geral, por proposta da direcção, que se obrigam ao pa-
gamento de uma quota mensal, semestral ou anual, a fixar pela
assembleia geral; podem ser exonerados da sua condição de as-
sociado quando o requeiram, por escrito, ao presidente da assem-
bleia geral, devendo invocar o motivo por que o fazem; serão
excluídos em assembleia geral, por proposta da direcção, os asso-
ciados cujo comportamento implique danos para a Associação e
não cumpram o estatutariamente estabelecido nesta escritura e
regulamento interno. São órgãos da Associação a assembleia ge-
ral, a direcção e o conselho fiscal.

23 de Agosto de 2000. � A Notária, Teresa Margarida Rodri-
gues Alves Pacheco. 10-2-119 041

GRUPO DESPORTIVO E CULTURAL DA COHAEMATO

Certifico que, por escritura de 19 de Junho corrente, lavrada a
fl. 2 do livro n.º 260-E do 1.º Cartório Notarial de Vila Nova de
Gaia, a cargo do notário, licenciado Eduardo Augusto de Paiva
Taveira, foi constituída por tempo indeterminado uma associação
denominada Grupo Desportivo e Cultural da Cohaemato, com sede
na Rua de José Luís Alves, freguesia de Leça da Palmeira, conce-
lho de Matosinhos, cujo objectivo é promover actividades de ca-
rácter desportivo, recreativo e cultural dos seus associados e co-
munidade em geral.

Podem filiar-se como sócios qualquer pessoa singular ou co-
lectiva. A filiação dos sócios obedecerá aos termos estatuídos no
regulamento estatutário da associação.

A disciplina será regida de acordo com o preceituado no regu-
lamento estatutário.

No que os estatutos sejam omissos aplicam-se as disposições
legais em vigor e o regulamento estatutário em tudo o que não a
contrarie.

Está conforme.

8 de Maio de 2000. � A Ajudante, Maria Amélia Alves Cus-
tódio. 10-2-119 052

APPACDM DE ÉVORA � ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA
DE PAIS E AMIGOS DO CIDADÃO DEFICIENTE MENTAL

Certifico que no Cartório Notarial de Arraiolos, a cargo da notá-
ria, licenciada Maria Gabriela Dinis da Fonseca Nunes Pimentel, no
livro de notas para escrituras diversas n.º 10-D, de fl. 94 a fl. 95, se
encontra exarada uma escritura de constituição de associação, com
a data de hoje, denominada APPACDM de Évora � Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental, terá a
sua sede na Quinta do Escurinho, em Évora, sendo esta uma insti-
tuição particular de solidariedade social.

São objectivos da APPACDM de Évora: promover a integra-
ção do cidadão com deficiência mental, no respeito pelos princí-
pios de normalização, personalização, individualização e bem-
-estar; promover o equilíbrio das famílias dos cidadãos com
deficiência mental e sensibilizar os pais e as famílias, motivando-
-os para a defesa dos direitos dos seus familiares deficientes e
preparando-se para a assunção das responsabilidades que lhes
cabem, numa perspectiva de condução de educação permanente
na escola e na família; sensibilizar e corresponsabilizar a socie-
dade e o Estado, nas formas possíveis para o papel que lhes cabe
na resolução dos problemas dos cidadãos com deficiência men-
tal e suas respectivas famílias; defender e promover os reais in-
teresses e satisfação das necessidades dos deficientes mensais nas
instituições, no trabalho, no lar e na sociedade, tendo como prin-
cípios básicos: partilhar lugares comuns; fazer escolhas; desen-
volver capacidades; ser tratado com respeito e ter um papel so-
cialmente valorizado; crescer nas relações; manter e melhorar as
estruturas de resposta existentes em obediência aos princípios de
humanização e normalização sem descurar a qualidade dos ser-
viços que presta às pessoa com deficiência mental e, ainda, fo-
mentar a criação de novas estruturas, delegações ou estabeleci-
mentos por forma a gradualmente satisfazer as necessidades
existentes na área da sua actuação, promovendo e desenvol-
vimento meios não restritos para o cidadão com deficiência men-
tal; promover e defender, até onde a sua competência e capaci-
dade de intervenção lho permitir, a criação de legislação e a
adequação da existente � nacional ou comunitária � no senti-
do de serem sempre reconhecidos e respeitados os direitos e os
deveres do cidadão com deficiência mental; manter e desenvol-
ver laços de estreita colaboração com todas as entidades nacio-

nais e estrangeiras, podendo filiar-se em organismos nacionais ou
internacionais desde que daí resultem benefícios para os seus
objectivos; defender e promover, junto dos organismos ou fede-
rações nacionais ou internacionais, de que seja filiada e no uso
dos direitos que aí lhe sejam conferidos, a política, as atitudes e
os meios mais aconselháveis e adequados para a protecção dos
reais interesses dos cidadãos com deficiência mental; promover
a nível nacional e internacional actividades culturais, formativas,
recreativas, desportivas, de laser e ocupação de tempos livres para
o cidadão com deficiência mental.

Os serviços prestados pela instituição serão gratuitos ou remu-
nerados em regime de porcionismo, de acordo com a situação
económico-financeira dos utentes.

São receitas da associação: o produto das jóias e quotas dos
associados; as comparticipações dos utentes; os rendimentos de
bens próprios; as doações, legados e heranças e respectivos ren-
dimentos; os subsídios do Estado ou de organismos oficiais; os
donativos e produtos de festas ou subscrições; outras receitas.

Podem ser associados pessoas singulares maiores de 18 anos e
as pessoas colectivas.

Existem quatro categorias de associados: efectivos, apoiantes,
honorários e beneméritos.

Perdem a qualidade de associados: os que pedirem a sua de-
missão; os que deixarem de pagar as suas quotas durante 24 me-
ses; os que forem demitidos nos termos do n.º 1 do artigo 24.º

Considera-se excluído o associado que, tendo sido notificado
pela direcção para efectuar o pagamento das quotas em atraso, o
não faça no prazo de 90 dias.

Serão excluídos os associados que incorram em violação gra-
ve e culposa dos estatutos, regulamentos internos e demais legis-
lação complementar aplicável.

Os associados que violarem os deveres estabelecidos nos pre-
sentes estatutos e demais legislação aplicável e que não estejam
a exclusão poderão ser alvo das seguintes sanções: repreensão;
suspensão de direitos até seis meses.

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

No caso de extinção da associação competirá à assembleia geral
de associados deliberar sobre o destino dos seus bens, nos termos
da legislação em vigor, bem como eleger uma comissão liquida-
tária.

Está conforme.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, Delfina de Jesus Piteira
Valente. 10-2-119 054

CLUBE DE PESCA AMIGOS DO TRANCÃO

Constituição de associação

Aos 18 de Maio de 2000, no 4.º Cartório Notarial de Lisboa,
perante mim, notário Carlos Henrique Ribeiro Melon, compare-
ceram Manuel Brito de Sousa, natural de Sazes da Beira, Seia,
casado, residente na Rua de António Gregório Correia, 4, 2.º, em
Sacavém, Loures, José Manuel Faleiro Carvalhais, natural do
Socorro, Lisboa, casado, residente na Rua do Município, lote 55,
rés-do-chão, Portela da Azóia, Santa Iria da Azóia, Loures, José
Maria Roxo Saldanha, natural de Seda, Alter do Chão, casado,
residente na Rua de Anta da Palma Carlos, 1, rés-do-chão, esquer-
do, em Sacavém, Loures, Manuel Fernando Ferreira Pinto, natu-
ral de Tuias, Marco de Canaveses, casado, residente na Rua de
Salvador Allende, 13, 2.º, esquerdo, em Sacavém, Loures, e An-
tónio Torres da Silva Maia, natural de Alcáçovas, Viana do Alen-
tejo, casado, residente na Rua de António Gregório Correia, 3, 4.º,
esquerdo, em Sacavém, Loures.

Verifiquei a sua identidade pela exibição dos respectivos bilhe-
tes de identidade n.os 1628223, de 15 de Abril de 1996, 5025144,
de 30 de Maio de 1996, 4607092, de 28 de Maio de 1992, 789198,
de 7 de Novembro de 1994, e 1336923, de 22 de Setembro de
1986, emitidos, em Lisboa, o 3.º e o 5.º, pelo Centro de Identifi-
cação Civil e Criminal, e os restantes pelos Serviços de Identifi-
cação Civil.

Disseram os outorgantes que, pela presente escritura, consti-
tuem uma associação sem fins lucrativos, denominada Clube de
Pesca Amigos do Trancão, com sede na Rua de Auta da Palma
Carlos, 21-A, freguesia de Sacavém, concelho de Loures, tendo
por objecto a promoção cultural dos sócios, através da educação
cultural, física e desportiva e a acção recreativa, visando a sua
formação humana integral, encontrando-se aberta a pessoas de
ambos os sexos e que se regerá pelas cláusulas constantes do
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documento complementar, que apresentam, elaborado nos termos
do n.º 2 do artigo 64.º do Código do Notariado.

Assim o disseram.
Exibiram certificado de admissibilidade passado pelo Registo Na-

cional de Pessoas Colectivas, em 28 de Dezembro do ano findo.
Arquivo documento complementar.
Aos outorgantes, na presença simultânea de todos, fiz em voz

alta a leitura desta escritura e a explicação do seu conteúdo, ten-
do os outorgantes declarado dispensar a leitura do documento
complementar por terem perfeito conhecimento do seu conteúdo.

Estatutos

Denominação, âmbito, sede e fins

1.º

A associação Clube de Pesca Amigos do Trancão é uma asso-
ciação sem fins lucrativos e de duração ilimitada, constituída ao
abrigo e em conformidade com a legislação portuguesa.

2.º

A associação tem por âmbito a promoção cultural dos sócios,
através da educação cultural, física e desportiva, e a acção recre-
ativa, visando a sua formação humana integral, encontrando-se
aberta a pessoas de ambos os sexos.

3.º

A associação tem a sua sede na Rua de Auta da Palma Carlos,
21-A, 2685 Sacavém, no concelho de Loures.

Associados

4.º

Podem ser admitidos como associados todas as pessoas singu-
lares ou colectivas que estejam interessadas na prossecução dos
fins da associação, e que revelem ter um comportamento moral
e cívico adequado.

5.º

A admissão dos associados é da competência da direcção, a
qual terá de verificar a existência dos requisitos referidos no ar-
tigo anterior.

6.º

A admissão só pode ser recusada se o candidato não preencher
os requisitos estatutários.

7.º

São direitos dos associados:
a) Participar activamente em todas as actividades da asso-

ciação;
b) Frequentar a sede, todos os serviços da associação e as ins-

talações sociais e desportivas desta, dentro dos termos regulamen-
tados;

c) Representar a associação na prática da educação física e dos
desportos e nas manifestações de carácter cultural e recreativo,
e a praticar essas mesmas actividades nas instalações próprias;

d) Tomar parte nas assembleias gerais, neles participando, apre-
sentando propostas que visem o desenvolvimento da associação
e votando;

e) A elegerem e a serem eleitos para os órgãos sociais da as-
sociação.

8.º

São deveres dos associados:
a) Honrar a qualidade de associado e defender intransigente-

mente o prestígio e dignidade da associação, dentro das melho-
res normas de educação cívica;

b) Observar os estatutos da associação e cumprir as delibera-
ções que forem imanadas dos respectivos órgãos;

c) Aceitar o exercício de cargos para que tenham sido eleitos,
salvo no caso de justificado impedimento, desempenhando-os com
o aprumo que dignifique a associação, e dentro da orientação fi-
xada pelos estatutos e ou pelos órgãos sociais a que pertençam;

d) Pagar pontualmente as quotas propostas pela direcção e apro-
vadas em assembleia;

e) Manter bom comportamento moral e cívico dentro das ins-
talações da associação, identificando-se sempre que tal lhe seja
solicitado;

f) Pagar as indemnizações devidas pelos prejuízos que causem
aos bens patrimoniais da associação;

g) Participar, por escrito, à direcção sempre que qualquer dos
dados inscritos na proposta de admissão do associado sofram al-
terações;

h) Comparecer às assembleias gerais e reuniões para que fo-
rem convocados;

i) Colaborar em todas as iniciativas que contribuam para o pres-
tígio e desenvolvimento da associação.

9.º

Implica a perda de qualidade de associado:
a) Prática de actos contrários aos objectivos da associação ou

susceptíveis de afectar gravemente o seu prestígio;
b) Não pagamento das quotas por um período superior a seis

meses da data prevista para a sua liquidação;
c) Pedido de demissão, por escrito, ao presidente da direcção.

Efeitos de saída ou exclusão

10.º

O associado que, por qualquer forma, deixar de pertencer à as-
sociação não tem direito de repetir as quotizações que haja pago
e perde o direito ao património social sem prejuízo das suas res-
ponsabilidades por todas as prestações relativas ao tempo em que
foi membro da associação.

Disciplina

11.º

1 � Constitui infracção disciplinar:
a) A falta de cumprimento dos deveres enunciados no artigo

8.º;
b) O não cumprimento das obrigações resultantes dos acordos

firmados pela associação.
2 � As infracções disciplinares referidas no n.º 1 são puníveis

com:
a) Eliminação do associado;
b) Admoestação;
c) Repreensão registada;
d) Suspensão até três meses;
e) Suspensão até um ano;
f) Expulsão.
3 � A sanção prevista na alínea a) do ponto anterior será auto-

maticamente aplicada aos associados que deixem de pagar as suas
quotas por um período superior a seis meses e que, depois de con-
vidados pela direcção, através de carta registada, a justificar-se ou
satisfazer o pagamento, o não façam no prazo de 30 dias.

4 � As sanções das alíneas a) a d) do n.º 2 são da competên-
cia da direcção e as sanções das alíneas e) e f) do mesmo número
competem à assembleia geral, mediante proposta da direcção.

5 � As sanções previstas nas alíneas d), e) e f) do n.º 2 poderão
ser aplicadas sem que o associado conheça da acusação de que é
alvo e sem que lhe seja concedido prazo não superior a 30 dias
para apresentar a sua defesa.

Órgãos sociais

12.º

São órgãos da associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

13.º

1 � O mandato dos órgãos sociais é bienal.
2 � Em caso de demissão ou impedimento do presidente da

direcção, de um ou mais membros da mesa da assembleia ou do
conselho fiscal, deverá proceder-se à eleição para aqueles órgãos
dentro dos 60 dias seguintes, terminando o mandato dos novos no
biénio dos membros em exercício.

Assembleia geral

14.º

1 � A assembleia geral é o órgão máximo da associação e é
constituída por todos os associados que se encontrem em pleno
gozo dos seus direitos.

2 � A mesa da assembleia é constituída por um presidente e
dois secretários.
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3 � A assembleia reunir-se-á, ordinariamente, duas vezes por
ano: até 31 de Março para aprovação do relatório de contas do
exercício do ano anterior e até 31 de Dezembro para aprovação
do orçamento para o ano seguinte.

4 � A assembleia reunirá bienalmente no mês de Janeiro para
eleição dos órgãos sociais e sendo convocada exclusivamente com
esse fim devendo a convocatória ser feita com uma antecedência
mínima de 30 dias.

5 � A assembleia geral reunir-se-á extraordinariamente, por
iniciativa do seu presidente, a pedido da direcção ou do conse-
lho fiscal, ou ainda por um terço dos associados em pleno gozo
dos seus direitos.

6 � A assembleia será convocada pelo seu presidente, ou no
impedimento deste por um dos seus secretários, mediante convo-
cação pessoal por meio de aviso postal, com, pelo menos, 15 dias
de antecedência, no qual deverá ser indicado o local, dia, hora e
ordem de trabalhos.

7 � A assembleia geral funcionará desde que estejam presen-
tes metade dos associados. No caso de não se verificar quórum
à hora marcada para início da assembleia esta efectuar-se-á meia
hora depois com qualquer número de associados.

8 � Para efeito do exercício do direito de voto na assembleia
geral, os associados podem fazer-se representar por um outro sócio
mediante carta dirigida ao presidente da mesa da assembleia geral.

9 � São anuláveis as deliberações tomadas sobre matéria es-
tranha à ordem do dia, salvo se todos os associados comparece-
rem à reunião e todos concordarem com aditamento.

15.º

Compete à assembleia geral:
a) Discutir e aprovar o relatório de contas de cada exercício,

depois de ouvido o conselho fiscal;
b) Discutir e aprovar o orçamento para o exercício do ano se-

guinte, depois de ouvido o conselho fiscal;
c) Eleger e destituir os membros dos órgãos sociais da asso-

ciação;
d) Alterar os estatutos com o voto favorável de três quartos dos

associados presentes;
e) Deliberar sobre a dissolução e liquidação da associação,

sendo neste caso necessário o voto favorável de três quartos de
todos os associados.

Direcção

16.º

1 � A direcção da associação é constituída por um presiden-
te, um vice-presidente, um secretário, um tesoureiro e um vogal.

2 � O presidente da direcção é por inerência o presidente da
associação.

17.º

É da competência da direcção:
a) Representar a associação;
b) Administrar a associação, zelando pelos seus interesses e

prestigiando-a;
c) Cobrar as quotas e outras eventuais receitas e efectuar o pa-

gamento das despesas;
d) Cumprir e fazer cumprir os estatutos da associação;
e) Admitir, rejeitar e demitir sócios;
f) Criar os serviços necessários ao bom funcionamento da as-

sociação;
g) Elaborar os orçamentos e submetê-los ao parecer do conse-

lho fiscal e à apreciação da assembleia geral dentro dos prazos
regulamentados;

h) Elaborar o relatório de contas, submetê-lo ao parecer do con-
selho fiscal e à apreciação da assembleia geral;

i) Propor a alteração dos estatutos à assembleia geral;
j) Propor à assembleia geral a fixação das quotas, jóias, mul-

tas e outras contribuições dos associados;
k) Constituição de comissões necessárias à realização dos fins

da associação;
l) Representar a associação em qualquer instituição, associação

ou outra qualquer entidade na qual a associação tenha represen-
tação por meio de acordos, contratos ou outros;

m) Estabelecer acordos com qualquer entidade desde que es-
ses contribuam para benefício ou prestígio da associação.

18.º

1 � A direcção reunirá quinzenalmente e sempre que o julgue
necessário, podendo deliberar desde que estejam presentes a
maioria dos seus elementos.

2 � As deliberações são aprovadas por maioria simples, ten-
do o presidente voto de qualidade.

19.º

Para obrigar a associação na movimentação de fundos, são ne-
cessárias duas assinaturas, sendo uma delas a do tesoureiro. No
impedimento deste será a sua assinatura substituída pela do pre-
sidente.

Conselho fiscal

20.º

O conselho fiscal é constituído por um presidente, um relator
e um vogal.

21.º

Compete ao conselho fiscal:
a) Examinar semestralmente, e sempre que o julgue conveni-

ente, os serviços de tesouraria e a escrita da associação;
b) Examinar e dar o parecer sobre o relatório de contas, o or-

çamento anual da direcção e sobre quaisquer outros assuntos que
lhe sejam submetidos pela direcção;

c) Velar pela observância e cumprimento dos estatutos.

Eleições

22.º

1 � As eleições para os órgãos sociais serão realizadas por es-
crutínio secreto e em listas plurinominais, separadas para cada
órgão, nas quais deverão ser especificados os cargos a desempe-
nhar.

2 � As propostas de candidaturas deverão ser feitas por escrito
e deverão ser entregues ao presidente da mesa da assembleia até
15 dias antes da data do acto eleitoral.

3 � Depois de recebidas as listas pelo presidente da mesa da as-
sembleia, este deverá verificar se os associados propostos possuem
as condições estatutárias para serem eleitos e determinar que estas
propostas sejam imediatamente afixadas na sede da associação.

4 � No caso de algum dos associados que compõem a lista não
possuir condições de elegibilidade, deverá o presidente da mesa
da assembleia comunicar o caso aos proponentes da lista, devendo
estes proceder à substituição dos associados que se encontrem na-
quelas condições, no prazo de 48 horas. Passado esse prazo de-
verá o presidente da mesa considerar a respectiva proposta de
candidatura sem efeito.

5 � Os cadernos eleitorais serão elaborados com base nos asso-
ciados que se encontrem em pleno gozo dos seus direitos até à
data da convocatória da assembleia geral.

6 � Apurada a votação, o presidente da mesa proclamará elei-
tos para os diversos cargos os indivíduos constantes na lista mais
votada e marca o dia para a tomada de posse, assim como man-
da afixar no local de voto o resultado das eleições.

7 � Os cadernos eleitorais devem ser afixados na sede da asso-
ciação nos 30 dias anteriores á data marcada para o acto eleitoral.

8 � Cada associado tem direito a um voto.

Administração financeira

23.º

Constituem receitas da associação:
a) As quotas e as jóias dos associados;
b) As taxas cobradas pelos serviços prestados;
c) Rendimentos que, por qualquer título, pertençam ou venham

a pertencer à associação.
24.º

A direcção deverá elaborar anualmente o orçamento para o ano
seguinte.

25.º

A direcção deverá apresentar ao conselho fiscal, até ao fim de
Fevereiro, o relatório de contas do ano transacto.

Alteração dos estatutos

26.º

1 � No caso de alteração dos estatutos, deverão todos os pro-
jectos de alteração ser afixados na sede até 15 dias antes da data
da assembleia geral convocada para o efeito.
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2 � As alterações de estatutos deliberadas em assembleia ge-
ral deverão ter o voto favorável de três quartos do número de
associados presentes.

Dissolução da associação

27.º

1 � Para dissolução da associação é necessário o voto favo-
rável de três quartos de todos os associados.

2 � Dissolvendo-se a associação, pelos motivos previstos na lei,
reverterá o seu património a favor da Junta de Freguesia de Saca-
vém.

28.º

Nos casos omissos serão observadas as regras aplicáveis pela
legislação vigente sobre a matéria em causa.

Está conforme.

14 de Junho de 2000. � A Escriturária Superior, (Assinatura
ilegível.) 13-1-000 048

AEFEP � ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES
DA FACULDADE DE ECONOMIA DO PORTO

Estatutos (aprovados em R. G. A. a 16 de Março de 2000)

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação e sede

1 � Nos termos gerais do direito, dos Decretos-Leis n.os 594/
74, de 7 de Novembro, e 33/87, de 11 de Julho, a Associação de
Estudantes da Faculdade de Economia do Porto, adiante designada
por Associação, é o órgão representativo dos estudantes da Fa-
culdade de Economia do Porto.

2 � A Associação tem sede nas instalações da Faculdade de
Economia do Porto, sita à Rua do Dr. Roberto Frias, na fregue-
sia de Paranhos, da cidade do Porto.

ARTIGO 2.º

Âmbito geral

A Associação usa a sigla AEFEP, não tem fins lucrativos, nem
limite de tempo, e rege-se pelos presentes estatutos e demais le-
gislação aplicável.

ARTIGO 3.º

Princípios gerais

A Associação reger-se-á pelos princípios gerais básicos do mo-
vimento associativo:

a) Democraticidade, implicando a eleição de todos os cargos
dirigentes e o seu efectivo controlo por parte de todos os estu-
dantes, a participação activa dos estudantes na vida associativa e
a real extensão do poder deliberativo a todos os estudantes com
submissão das posições minoritárias às posições maioritárias;

b) Unicidade e representatividade, pois os interesses dos estu-
dantes apenas poderão ser defendidos por uma Associação uni-
tária que represente os interesses colectivos e não os meramente
individuais ou de grupo;

c) Independência total relativamente a instituições partidárias
e religiosas, pois que, atendendo à heterogeneidade de opiniões
dos estudantes, não poderá, sob pena de quebrar a unidade
integradora dos seus interesses comuns, perfilhar qualquer pro-
grama de partidos políticos ou crenças religiosas, não significan-
do, no entanto, que, como cidadãos nacionais, se alheiem da re-
alidade social e política do País.

ARTIGO 4.º

Objectivos

A Associação terá, entre outros que os seus membros venham
a definir, os seguintes objectivos:

a) Representar, globalmente, a nível interno e externo, os es-
tudantes e defender os seus interesses, desde que considerados
maioritariamente como tal;

b) Fomentar o espírito de união, solidariedade e convívio dos
estudantes da Faculdade, promovendo a realização de actividades
culturais, desportivas e recreativas;

c) Participar em todas as questões que digam respeito aos es-
tudantes, nomeadamente na emissão dos pareceres sobre a elabo-
ração e legislação relativamente ao ensino e no funcionamento,
direcção e orientação político-pedagógica da faculdade e em ac-
tividades de carácter sócio-cultural;

d) Incentivar a participação dos estudantes em todas as práti-
cas associativas;

e) Contribuir, através da prestação de serviços para a melho-
ria das condições de estudo dos estudantes;

f) Estabelecer relações de contacto com outras associações de es-
tudantes e organismos juvenis, criar ou aderir a organizações fede-
rativas que contribuam para o reforço da solidariedade, unidade e ac-
ção estudantil, desde que salvaguarde a independência interna;

g) Defender o bom nome e a qualidade dos cursos que são mi-
nistrados na faculdade;

h) Estabelecer, quando possível, relações de apoio a organis-
mos de base com vista a uma maior abertura da faculdade, numa
perspectiva de ligação do curso à realidade social.

CAPÍTULO II

Membros e sócios

SECÇÃO I

Membros

ARTIGO 5.º

Definição

Consideram-se membros da Associação todos os estudantes ma-
triculados na Faculdade de Economia do Porto, salvo no caso pre-
visto pelo artigo 8.º e no caso de declaração expressa em não
querer pertencer à Associação.

ARTIGO 6.º

Direitos dos membros

São direitos dos membros:
a) Participar em todas as actividades que a Associação se pro-

ponha;
b) Participar, intervir e votar em todas as reuniões;
c) Eleger e ser eleito para os corpos gerentes e outros cargos

associativos;
d) Apelar para os órgãos da Associação na defesa dos seus in-

teresses e direitos académicos.

ARTIGO 7.º

Deveres dos membros

São deveres dos membros:
a) Contribuir para a prossecução dos fins a que a Associação

se propõe;
b) Respeitar e fazer respeitar os estatutos e regulamentos da As-

sociação;
c) Acatar as decisões tomadas pelos corpos gerentes da Asso-

ciação, embora possam reclamar e fazer valer os seus direitos nas
assembleias gerais de alunos;

d) Desempenhar com zelo e lealdade os cargos para os quais
forem eleitos.

ARTIGO 8.º

Sanções disciplinares

Qualquer membro da Associação deixará de possuir todos ou parte
dos seus direitos associativos se, após ampla discussão na Faculda-
de de Economia do Porto, for considerado em assembleia geral de
alunos expressamente convocada para o efeito, por maioria de três
quartos dos presentes, como pessoa lesiva dos interesses da Associ-
ação.

SECÇÃO II

Sócios

ARTIGO 9.º

Definição

Consideram-se sócios da Associação todos os estudantes da
faculdade que o declarem expressamente através de boletim pró-
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prio e que por isso beneficiam de vantagens na aquisição ou usu-
fruto de bens e serviços prestados pela Associação, mediante o
pagamento de uma quota, em termos a regulamentar anualmente
pela direcção da Associação.

CAPÍTULO III

Financiamento

ARTIGO 10.º

Financiamento

Consideram-se receitas da Associação as seguintes:
a) Apoio financeiro concedido por entidades oficiais;
b) Contribuição de outras entidades, públicas ou privadas;
c) Quotizações previstas para os sócios;
d) Receitas provenientes da exploração do património da As-

sociação, da prestação de bens, serviços ou outras iniciativas.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 11.º

Definição

São órgãos da Associação:
a) A assembleia geral de alunos;
b) A mesa da assembleia geral de alunos;
c) A direcção;
d) O conselho fiscal.

ARTIGO 12.º

Mandato

1 � O mandato dos elementos eleitos para os órgãos da As-
sociação é de um ano.

2 � Não é permitida a acumulação de cargos dentro da Asso-
ciação por um mesmo indivíduo.

ARTIGO 13.º

Regulamentos internos ou regimentos

1 � Os órgãos da Associação podem dotar-se de regulamen-
tos internos ou regimentos.

2 � As disposições regulamentares ou regimentos devem obe-
decer aos presentes estatutos, regulamentando a sua aplicação.

ARTIGO 14.º

Responsabilidades

Os membros de cada órgão serão pessoalmente responsáveis pe-
los seus actos e solidariamente responsáveis por todas as decisões
tomadas de acordo com os restantes membros do órgão, salvo de-
claração em contrário.

SECÇÃO II

Assembleia geral de alunos

ARTIGO 15.º

Definição

A assembleia geral de alunos é o órgão máximo deliberativo
da Associação.

ARTIGO 16.º

Composição

São membros da assembleia geral de alunos todos os membros
da Associação.

ARTIGO 17.º

Competências

Compete à assembleia geral de alunos, nomeadamente:
a) Deliberar sobre quaisquer assuntos respeitantes à Associa-

ção por maioria simples de votos, salvo nos casos especificamente
previstos nestes estatutos ou na lei geral;

b) Fiscalizar a actividade da direcção;
c) Apreciar e votar o relatório de actividades e contas da di-

recção;
d) Exonerar a totalidade ou parte dos órgãos da Associação, em

caso de grave violação dos estatutos ou atitudes altamente lesi-
vas dos interesses da Associação, por deliberação de três quar-
tos dos membros presentes, em assembleia geral de alunos expres-
samente convocada para o efeito;

e) Apreciar e votar os pedidos de demissão e renúncia dos ti-
tulares dos órgãos da Associação que lhe sejam remetidos;

f) Substituir os titulares dos órgãos da Associação que se de-
mitam ou renunciem ao seu mandato;

g) Privar, no todo ou em parte, dos seus direitos associativos
qualquer sócio por deliberação de dois terços dos membros pre-
sentes, em assembleia geral de alunos expressamente convocada
para o efeito;

h) Elaborar, aprovar e rever, por deliberação de dois terços dos
membros presentes, o seu regulamento interno;

i) Rever os estatutos, por deliberação de dois terços dos mem-
bros presentes, em assembleia geral de alunos expressamente
convocada para o efeito.

ARTIGO 18.º

Convocação

1 � A assembleia geral de alunos ordinária é convocada pela
mesa da assembleia geral de alunos, uma vez em cada mandato
e sempre antes do início do período eleitoral para novas eleições,
para apreciação e votação do relatório e contas da gerência da As-
sociação.

2 � A assembleia geral de alunos pode também ser convocada
de forma extraordinária por iniciativa da mesa da assembleia geral
de alunos ou a pedido de:

a) Direcção da Associação;
b) Conselho fiscal da Associação;
c) Um grupo de 200 membros.
2 � A assembleia geral de alunos é convocada com a antece-

dência mínima de 48 horas, salvo os casos que a mesa considere
urgentes.

3 � Da convocatória constarão, obrigatoriamente, o local, a
data, a hora e a ordem de trabalhos.

ARTIGO 19.º

Quórum

1 � A assembleia geral de alunos inicia-se, com poder deli-
berativo, à hora marcada, se estiverem presentes pelo menos
200 membros.

2 � Caso não haja quórum conforme definido no ponto ante-
rior, a assembleia geral de alunos iniciar-se-á, com poder deli-
berativo, 30 minutos após a hora marcada para o seu início, qual-
quer que seja o número de presenças.

SECÇÃO III

Mesa da assembleia geral de alunos

ARTIGO 20.º

Composição

A assembleia da reunião geral de alunos é composta por um
presidente e dois secretários, os quais serão eleitos democratica-
mente por sufrágio directo e secreto de todos os membros.

ARTIGO 21.º

Eleição

1 � A eleição da mesa da reunião geral de alunos é distinta
da dos restantes órgãos da Associação.

2 � A mesa da reunião geral de alunos é eleita por lista fe-
chada, em escrutínio secreto, necessitando do voto favorável da
maioria absoluta dos votos validamente expressos, não se enten-
dendo para o efeito os votos brancos e nulos.
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3 � Caberá à assembleia geral de alunos determinar a substi-
tuição ou não de um elemento da mesa da assembleia geral de
alunos que peça a demissão ou renuncie ao seu mandato, sem
prejuízo do disposto no n.º 4 deste mesmo artigo.

4 � A perda de quórum obriga à convocação de eleições an-
tecipadas.

ARTIGO 22.º

Competências

À mesa da reunião geral de alunos compete, nomeadamente:
a) Convocar a assembleia geral de alunos, nos termos do ar-

tigo 18.º, elaborando e divulgando a respectiva ordem de traba-
lhos, que pode ser alterada pela própria assembleia;

b) Dirigir e moderar a assembleia geral de alunos;
c) Redigir as actas das assembleias gerais de alunos e divul-

gar as decisões nela tomadas;
d) Reger as actividades associativas relativas ao processo elei-

toral;
e) Assumir as funções de executivo, em caso de demissão da

direcção e até novo processo eleitoral, exercendo todas as fun-
ções atribuídas no artigo 26.º;

f) Verificar a existência de quórum tanto no início da assem-
bleia geral de alunos, com base na contagem dos presentes,
como na altura de cada votação, com base no número de vo-
tos expressos.

SECÇÃO IV

Direcção

ARTIGO 20.º

Definição

A direcção é, para todos os efeitos legais, o órgão de adminis-
tração da Associação.

ARTIGO 21.º

Composição

A direcção compõe-se de um número ímpar e mínimo de nove
elementos efectivos, entre os anuais um presidente e um tesou-
reiro, os quais serão eleitos democraticamente por sufrágio directo
e secreto de todos os membros.

ARTIGO 22.º

Eleição

1 � A eleição da direcção é distinta da dos restantes órgãos
da Associação.

2 � A direcção é eleita por lista fechada, em escrutínio secreto,
necessitando do voto favorável da maioria absoluta dos votos va-
lidamente expressos, não se entendendo para o efeito os votos
brancos ou nulos.

3 � Caberá à assembleia geral de alunos determinar a substi-
tuição ou não de um elemento da direcção que peça a demissão
ou renuncie ao seu mandato, sem prejuízo do disposto no
n.º 4 deste mesmo artigo.

4 � A perda de quórum obriga à convocação de eleições an-
tecipadas.

ARTIGO 23.º

Competências

À direcção compete, nomeadamente:
a) Realizar o programa das actividades na base do qual for

eleita;
b) Cumprir e fazer cumprir os estatutos da Associação e as de-

cisões da assembleia geral de alunos;
c) Representar a Associação, globalmente, em todos os actos

e instâncias em que haja que intervir;
d) Orientar todo o trabalho da Associação, elaborando os re-

gulamentos internos de actividades que julgar convenientes;
e) Nomear representantes da Associação para as funções que

se revelam necessárias;
f) Administrar os bens e património da Associação, sendo da

sua inteira responsabilidade a utilização e conservação dos imó-
veis da Associação;

g) Elaborar antes de findar o mandato o relatório e contas
que serão submetidos ao parecer do conselho fiscal e ratifica-

dos na primeira assembleia geral de alunos que posteriormen-
te se realizar;

h) Convocar a reunião geral de alunos para resolução de assun-
tos da sua competência.

SECÇÃO V

Conselho fiscal

ARTIGO 24.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente e dois secre-
tários, os quais serão eleitos democraticamente por sufrágio di-
recto e secreto de todos os membros.

ARTIGO 25.º

Eleição

1 � A eleição do conselho fiscal é distinta da dos restantes ór-
gãos da Associação.

2 � O conselho fiscal é eleito por lista fechada, em escrutí-
nio secreto, necessitando do voto favorável da maioria absoluta
dos votos validamente expressos, não se entendendo para o efei-
to os votos brancos e nulos.

3 � Caberá à assembleia geral de alunos determinar a substi-
tuição ou não de um elemento do conselho fiscal que peça a
demissão ou renuncie ao seu mandato, sem prejuízo do disposto
no n.º 4 deste mesmo artigo.

4 � A perda de quórum obriga à convocação de eleições an-
tecipadas.

ARTIGO 26.º

Competências

Ao conselho fiscal compete, nomeadamente:
a) Controlar as actividades financeiras da Associação, tendo

acesso a todos os respectivos documentos;
b) Dar parecer fundamentado sobre o relatório e contas elabo-

rado pela direcção;
c) Convocar a reunião geral de alunos para a resolução de as-

suntos da sua competência;
d) Fiscalizar a campanha e o acto eleitoral e dar parecer sobre

todas as reclamações que venham a ser apresentadas;
e) Substituir nas suas funções a mesa da assembleia geral de

alunos em caso de demissão desta e até à eleição para este ór-
gão.

CAPÍTULO IV

Eleições

ARTIGO 27.º

Convocação

1 � As eleições serão convocadas pelo presidente da mesa da
assembleia geral de alunos pelo menos cinco dias úteis antes da
data prevista para o fim do processo de candidatura.

2 � Da convocatória deverão constar, obrigatoriamente, o
local, a data, a hora e os termos em que irá decorrer o acto
eleitoral.

ARTIGO 28.º

Candidatura

1 � Qualquer lista terá de apresentar a sua candidatura à mesa
da assembleia geral de alunos pelo menos cinco dias úteis antes
da data prevista para o início da campanha eleitoral.

2 � Na ausência de qualquer elemento da mesa da assembleia
geral de alunos poderá a lista ser apresentada ao conselho fiscal,
que logo dará conhecimento à referida mesa.

3 � Da candidatura deverão constar o nome, o número do bi-
lhete de identidade, o número de aluno e a assinatura de cada um
dos membros que compõe a lista.

4 � As candidaturas à direcção deverão ser acompanhadas por
um programa de actividades.
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ARTIGO 29.º

Campanha eleitoral

1 � A campanha eleitoral realizar-se-á durante um mínimo de
três e um máximo de cinco dias e será apoiada pela mesa da as-
sembleia geral de alunos em regime de plena igualdade para to-
das as listas candidatas.

2 � A campanha eleitoral terá de acabar, pelo menos, 24 ho-
ras antes do início do acto eleitoral.

ARTIGO 30.º

Acto eleitoral

1 � As eleições far-se-ão por escrutínio secreto e por listas
para cada um dos órgãos, entendendo-se como eleitas na totali-
dade dos seus membros as listas que obtiverem a maioria abso-
luta dos votos validamente expressos.

2 � Em caso de necessidade recorrer-se-á a uma segunda volta
entre as duas listas mais votadas para cada órgão.

a) No caso de existência de uma segunda volta esta terá de se
realizar numa data compreendida entre o 10.º e o 16.º dia útil a
partir da publicação do resultado da primeira volta.

b) Os dias de férias não são considerados dias úteis para efei-
to de realização da segunda volta.

c) Todos os prazos regulados para a primeira volta pelos pre-
sentes estatutos são igualmente válidos para a segunda volta.

3 � Na votação poderão participar, desde que devidamente
identificados, todos os estudantes do curso cujos nomes consta-
rão dos cadernos eleitorais.

Não terão direito de voto aqueles que expressamente tenham
sido expulsos da Associação ou suspensos dos seus direitos
associativos.

4 � As assembleias de voto funcionarão durante um tempo
mínimo de 12 horas e no máximo de 24 horas e serão fiscali-
zadas por um elemento da mesa da assembleia geral de alu-
nos e por um representante de cada uma das listas que se apre-
sente às urnas.

5 � Os boletins de voto serão uniformes e distribuídos no acto
eleitoral pela mesa da assembleia geral de alunos.

6 � A contagem dos votos será feita por dois elementos per-
tencentes à mesa da assembleia geral ou ao conselho fiscal, poden-
do ser observado por um elemento de cada uma das listas concor-
rentes, seguindo-se imediatamente ao encerramento das urnas,
sendo os resultados provisórios divulgados pela mesa da reunião
geral de alunos.

7 � Em caso da não entrada de qualquer reclamação, a mesa
da assembleia geral de alunos terá de publicar os resultados elei-
torais definitivos de forma visível a toda a população da facul-
dade nas 24 horas imediatas ao fim do período previsto para pro-
testos.

ARTIGO 31.º

Reclamações relativas ao processo eleitoral

1 � Todas as reclamações relativas ao acto eleitoral (candida-
tura, campanha eleitoral e acto eleitoral), serão apresentadas à
mesa da assembleia geral de alunos num prazo de 48 horas a
contar da afixação dos resultados provisórios, ou ao conselho fis-
cal no caso de não presença na faculdade de qualquer dos ele-
mentos da mesa no referido prazo.

A mesa da assembleia geral de alunos decidirá do referido pro-
testo num prazo máximo de 24 horas após a data de entrega do
documento, publicando o seu parecer sobre o mesmo e os resul-
tados eleitorais definitivos de forma visível a toda a população
da Faculdade nas 24 horas imediatas ao fim do período previsto
para recurso à assembleia geral de alunos.

2 � Da decisão da mesa da assembleia geral de alunos poderá
haver recurso para a assembleia geral de alunos num prazo máxi-
mo de 48 horas a contar da publicação do parecer referido no ponto
anterior.

a) O recurso terá de ser entregue à mesa da assembleia geral
de alunos, por um mínimo de 200 estudantes.

b) A assembleia geral de alunos terá de ser convocada no
máximo de 24 horas após a entrada do recurso e nos termos des-
tes estatutos.

c) No caso de recurso para a assembleia geral de alunos, a mesa
terá de executar a deliberação dessa mesma assembleia com a
maior brevidade possível, afixando os resultados eleitorais defini-
tivos de forma visível a toda a população da Faculdade nas 24 horas
seguintes.

ARTIGO 32.º

Tomada de posse

No momento de publicação dos resultados definitivos, ficarão
automaticamente empossados os elementos das listas mais vota-
das considerando-se como tendo cessado o seu mandato dos ele-
mentos que constituíam os órgãos anteriormente, sem prejuízo da
existência de uma cerimónia protocolar da tomada de posse.

ARTIGO 33.º

Omissões

Os casos não previstos nestes estatutos serão decididos em as-
sembleia geral de alunos em tudo o que não colida com as nor-
mas legais vigentes e os princípios gerais do direito.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5208

ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES DA ESCOLA
EB 2,3/S DR. ISIDORO DE SOUSA

Estatutos gerais

CAPÍTULO I

Princípios gerais

ARTIGO 1.º

Denominação, âmbito e sede

1 � A Associação de Estudantes, adiante designada por Asso-
ciação, é a organização representativa dos alunos da Escola EB
2,3/S Dr. Isidoro de Sousa, de Viana do Alentejo.

2 � A presente Associação é constituída por tempo indetermi-
nado.

3 � A Associação de Estudantes tem sede na Escola EB 2,3/
S Dr. Isidoro de Sousa, Estrada da Quinta de Santa Maria,
7090 Viana do Alentejo.

ARTIGO 2.º

Princípios fundamentais

À Associação presidem os seguintes princípios:
a) Democraticidade: todos os estudantes têm direito de parti-

cipar na vida associativa, incluindo o de eleger e ser eleito para
os corpos directivos e ser nomeado para cargos associativos;

b) Independência: implica a não submissão da Associação a
partidos políticos, organizações estatais, religiosas ou quaisquer
outras organizações que, pelo seu carácter, impliquem perda de
independência dos estudantes ou dos seus órgãos associativos;

c) Autonomia: a Associação goza de autonomia na elaboração
dos respectivos estatutos e demais normas internas, na eleição dos
seus órgãos dirigentes, na gestão e administração do respectivo
património e na elaboração dos planos de actividade.

ARTIGO 3.º

Objectivos

1 � São objectivos da Associação:
a) Representar os estudantes e defender os seus interesses;
b) Promover a formação cívica, física, cultural e científica dos

seus membros;
c) Estabelecer a ligação da escola e dos seus associados à re-

alidade sócio-económica e política do País;
d) Defender e promover os valores fundamentais do ser humano;
e) Contribuir para a participação dos seus membros na discus-

são dos problemas educativos;
f) Cooperar com todos os organismos estudantis, nacionais

ou estrangeiros, cujos princípios não contrariem os aqui defi-
nidos.

2 � Não é permitido à Associação ocupar-se, seja a que pretex-
to for, de assuntos que se desviem dos fins para que foi criada.
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ARTIGO 4.º

Sigla

A Associação de Estudantes é simbolizada pela seguinte sigla:
AEEDIS, e que durará por tempo indeterminado.

CAPÍTULO II

Sócios

ARTIGO 5.º

Sócios efectivos

A qualidade de sócios efectivos da Associação adquire-se em
resultado de um acto voluntário de inscrição na mesma.

ARTIGO 6.º

Direitos

São direitos dos sócios efectivos:
a) Usufruir de todas as regalias que a Associação possa pro-

porcionar;
b) Possuir um cartão de sócio efectivo.

ARTIGO 7.º

Deveres

São deveres dos sócios efectivos:
a) Contribuir para o prestígio da Associação;
b) Participar activamente nas suas actividades;
c) Respeitar o disposto nestes estatutos;
d) Pagar uma quota mensal de valor a determinar pela direc-

ção da AEEDIS.

CAPÍTULO III

Finanças e património

ARTIGO 8.º

Receitas e despesas

1 � Consideram-se receitas da Associação as seguintes:
a) Apoio financeiro concedido pelo Estado, com vista ao

desenvolvimento das suas actividades;
b) Receitas provenientes das suas actividades;
c) Donativos;
d) Quotas dos sócios.
2 � As despesas da Associação são efectuadas mediante a mo-

vimentação de verbas consignadas no orçamento.

ARTIGO 9.º

Plano de actividades e orçamentos

1 � Anualmente, 30 dias após a tomada de posse, a direcção
deve apresentar à assembleia geral, conjuntamente, o plano de ac-
tividades e o orçamento para o ano seguinte.

2 � Ao longo do ano, a direcção pode apresentar à assembleia
geral propostas de revisão do plano de actividades e do orçamen-
to, que podem entrar em execução após competente aprovação.

CAPÍTULO IV

Órgãos

SECÇÃO I

Generalidades

ARTIGO 10.º

Definição

São órgãos da Associação a assembleia geral, a direcção e o
conselho fiscal.

ARTIGO 11.º

Mandato

O mandato dos órgãos eleitos da Associação é de um ano.

ARTIGO 12.º

Regulamentos internos ou regimentos

1 � Os órgãos da Associação devem dotar-se de regulamento
interno ou regimento.

2 � As disposições regulamentares ou regimentais devem obe-
decer aos presentes estatutos, regulamentando a sua aplicação.

SECÇÃO II

A assembleia geral

ARTIGO 13.º

Definição

A assembleia geral é o órgão deliberativo máximo da Associ-
ação.

ARTIGO 14.º

Composição

1 � A assembleia geral é composta pelos alunos da escola.
2 � Cada membro tem direito a um voto.

ARTIGO 15.º

Competências

Compete à assembleia geral, nomeadamente:
a) Deliberar sobre todos os assuntos respeitantes à Associação;
b) Eleger a mesa da assembleia geral, a direcção e o conselho

fiscal;
c) Aprovar o plano de actividades e o orçamento conjuntamen-

te, podendo introduzir as alterações convenientes;
d) Aprovar o relatório e contas da direcção.

ARTIGO 16.º

Mesa da assembleia geral

1 � A mesa da assembleia geral é composta por um presidente
e dois secretários, eleitos por voto secreto e pelo prazo de um ano.

2 � A mesa da assembleia geral tem competência para con-
vocar, dirigir e participar na assembleia geral, não tendo, contu-
do, os seus elementos direito a voto.

ARTIGO 17.º

Funcionamento

1 � A assembleia geral só poderá deliberar com mais de me-
tade dos alunos, caso não se verifique esta condição, a mesa de-
cidirá 30 minutos após o início dos trabalhos, se o número de
presenças é ou não suficiente para o quórum.

2 � As deliberações da assembleia geral, sempre que se refe-
rirem a pessoas, serão tomadas por voto secreto.

SECÇÃO III

Direcção

ARTIGO 18.º

Composição

1 � A direcção é composta por um presidente, um vice-presi-
dente, um secretário e dois vogais.

2 � Quando da aprovação do plano de actividades e orçamen-
to, a direcção apresentará um regulamento interno onde conste as
funções dos seus elementos.

ARTIGO 19.º

Competências

À direcção compete, nomeadamente:
a) Administrar o património da Associação, executar as deli-

berações tomadas pela assembleia geral e cumprir o programa
com que se apresentou às eleições;
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b) Assegurar a representação permanente da Associação;
c) Apresentar à assembleia geral e ao conselho fiscal o plano

de actividades e orçamento e o relatório de actividades;
d) Elaborar o seu regulamento interno e apresentá-lo à assem-

bleia geral para ratificação;
e) Assegurar e impulsionar a actividade tendente à prossecu-

ção dos objectivos da Associação, e exercer as demais competên-
cias previstas na lei ou decorrentes da aplicação dos presentes
estatutos.

ARTIGO 20.º

Responsabilidades

Cada membro da direcção é pessoalmente responsável pelos
seus actos e solidariamente responsável por todas as medidas
tomadas de acordo com os restantes membros da direcção.

SECÇÃO IV

Conselho fiscal

ARTIGO 21.º

Composição

O conselho fiscal é composto por um presidente, um secretá-
rio e um relator.

ARTIGO 22.º

Competências

Compete ao conselho fiscal:
a) Fiscalizar a administração realizada pela direcção, dar pa-

recer fundamentado sobre o plano de actividades e orçamento e
sobre o relatório de actividades e contas, apresentados por aque-
le órgão;

b) Elaborar o seu regulamento interno e submetê-lo à assem-
bleia geral para ratificação;

c) Assegurar todas as demais competências que lhe sejam atri-
buídas pela lei, ou decorram da aplicação dos estatutos, regula-
mentos ou regimentos da Associação.

ARTIGO 23.º

Responsabilidades

Cada membro do conselho fiscal é pessoalmente responsável
pelos seus actos e solidariamente responsável por todas as medi-
das tomadas de acordo com os restantes membros da direcção.

CAPÍTULO V

Eleições

ARTIGO 24.º

Especificação

As disposições do presente capítulo aplicam-se à eleição da
direcção, do conselho fiscal e da mesa da assembleia geral,
bem como os demais representantes ou delegados que a Asso-
ciação venha a designar.

ARTIGO 25.º

Elegibilidade

São elegíveis para os órgãos da Associação os estudantes da
escola no uso pleno dos seus direitos.

ARTIGO 26.º

Método de eleição

1 � Cada órgão e a mesa da assembleia geral são eleitos por
sufrágio universal, directo e secreto.

2 � É considerada eleita à primeira volta a lista que obtiver
mais de 50% dos votos validamente expressos.

3 � Caso nenhuma lista possa ser declarada vencedora nos ter-
nos do número anterior, realizar-se-á uma segunda volta, no prazo
máximo de 72 horas, á qual concorrerão as duas listas mais vo-
tadas.

ARTIGO 27.º

Tomada de posse

1 � A mesa da assembleia geral, o conselho fiscal e a direc-
ção tomarão posse até 30 dias após a eleição, em sessão pública.

2 � A posse é conferida pelo presidente da mesa da assem-
bleia geral em funções.

CAPÍTULO VI

Disposições finais

ARTIGO 28.º

Revisão

As deliberações sobre alterações dos estatutos estão sujeitas ao
mesmo regime estabelecido para aprovação dos mesmos.

ARTIGO 29.º

Dissolução

1 � A Associação só pode ser extinta por decisão da assem-
bleia geral, tomada por maioria de três quartos da totalidade dos
seus membros.

2 � Em caso de extinção da Associação, os seus bens ficarão
sujeitos ao disposto no artigo 166.º, n.º 2, do Código Civil.

Acta da assembleia geral de estudantes
da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa

Aos 31 dias do mês de Maio de 2000, pelas 12 horas e 30 mi-
nutos, reuniram-se os estudantes da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro
de Sousa, na sala de grandes grupos desta escola, para dar cum-
primento à seguinte ordem de trabalhos:

Ponto único. Aprovação dos estatutos da Associação de Estu-
dantes da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa.

A convocatória desta assembleia foi subscrita por 57 estudantes
(10% dos estudantes matriculados neste estabelecimento de ensino).

O projecto dos estatutos em discussão foi previamente distri-
buído aos delegados de turma, de forma a possibilitar a análise
do referido projecto.

Estiveram presentes 21 alunos.
Como à hora marcada não se verificou a presença de mais de

metade dos alunos, a mesa decidiu, 30 minutos após o início dos
trabalhos, que o número de presenças era suficiente para quórum.

A assembleia analisou e debateu todos os artigos do projecto de
estatutos, procedendo-se à votação para a sua aprovação, por voto
secreto. Registaram-se 21 votos a favor. O projecto de estatutos da
Associação de Estudantes da Escola EB 2,3/S Dr. Isidoro de Sousa
de Viana do Alentejo foi aprovado por unanimidade.

Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião da
assembleia geral de estudantes, da qual se lavrou a presente acta,
que vai ser assinada pelos estudantes presentes, que o desejarem.

(Assinaturas ilegíveis.)

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � (Assinatura ilegível.) 19-2-5209
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4.  Empresas � Registo comercial

LISBOA
CADAVAL

DUARTE & GOMES � PINTURA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 201/
900928; identificação de pessoa colectiva n.º 502474700.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de
contas do exercício do ano de 1999.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cecília Ma-
ria Regueira Leitão. 08443270

DUARTE & GOMES � PINTURA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 201/
900928; identificação de pessoa colectiva n.º 502474700.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de
contas do exercício do ano de 1998.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cecília Ma-
ria Regueira Leitão. 08443130

DUARTE & GOMES � PINTURA
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Cadaval. Matrícula n.º 201/
900928; identificação de pessoa colectiva n.º 502474700.

Certifico, para fins do disposto nos artigos 71.º e 72.º do Có-
digo do Registo Comercial, que foi depositada a prestação de
contas do exercício do ano de 1997.

Está conforme o original.

6 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Cecília Ma-
ria Regueira Leitão. 08443289

CASCAIS

SOUSA, VASCONCELOS E CUNHA (SGPS), L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3322-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501683372; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 10/970725.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1996.

Esta certidão está conforme o original.

7 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 14686236

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA GUIA CASCAIS
GUIATUR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9615/
970221-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502029102;
inscrição n.º 17; número e data da apresentação: 15/300498.

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

17 � Apresentação n.º 15/980430.
Facto inscrito: prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686023

EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS DA GUIA CASCAIS
GUIATUR, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9615/
970221-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502029102;
inscrições n.os 15 e 16; números e datas das apresentações: 9/
210597 e 18/061197.

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

15 � Apresentação n.º 9/970521.
Facto inscrito: nomeação para o conselho de administração e

conselho fiscal.
Conselho de administração nomeado: presidente, António Al-

berto da Silva Alves Dias; vogais: Tomaz Júlio Teixeira de Aze-
vedo e Guimarães Metello e Pedro Tinoco de Faria, solteiro,
maior.

Conselho fiscal: presidente, Abel Coelho da Costa; vogais: Vir-
gílio Arraiano Faria, revisor oficial de contas, e Maria Antónia
Moreno Areias Almeida Santos, casada, residente na Rua da
Quinta das Palmeiras, 10, Oeiras.

Prazo: 1997-1999.

16 � Apresentação n.º 18/971106.
Facto inscrito: nomeação do vogal suplente do conselho fiscal

para o triénio de 1997-1999.
Fiscal suplente nomeado, Francisco Marques da Cunha, casa-

do, revisor oficial de contas.
Data da deliberação: 26 de Agosto de 1997.

Está conforme o original.

29 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686015

DEXOLAC � SOCIEDADE DE LACAS E VERNIZES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6462/
921026-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502884070;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/280198.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
do ao artigo 5.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 5.º

3 � [Mantêm-se as alíneas a) e b)].
c) Com a assinatura conjunta de dois outros gerentes, em ac-

tos de mero expediente, os quais poderão conjuntamente assinar
cheques e movimentar as contas bancárias da sociedade.

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

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686074

GERIL II � PARTICIPAÇÕES, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 290/
971218-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504044087;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 2/3/
300698.
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Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social com re-
forço do capital de 1 680 000 000$ para 2 800 000 000$ tendo sido
alterado o artigo 4.º, n.º 1, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 2 800 000 000$, representado por
280 000 acções, do valor nominal de 10 000$ cada uma, totalmen-
te subscrito e realizado.

Foram depositados os documentos respeitantes ao registo de
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano 1997.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 06318010

IDNT, INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EM NOVAS
TECNOLOGIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 435/
000707-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
07072000.

Certifico que entre Ricardo Dinis Ferreira Pinto de Brito An-
tunes e Luís Frederico Ferreira Pinto de Brito Antunes foi cons-
tituída a sociedade em epígrafe, que rege pelos artigos constan-
tes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma de IDNT, Investigação e
Desenvolvimento em Novas Tecnologias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de António Xavier
Machado Cerveira, lote 57, 1.º, direito, freguesia de Paço de Ar-
cos, concelho de Oeiras.

3 � Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser des-
locada, dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, e
serem criadas sucursais, agências ou outras formas locais de re-
presentação, no território nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste no desenvolvimento, formação
e serviços em electrónica e informática, importação e exportação,
consultoria e análise de projectos; investigação em novas tecno-
logias.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 2500 euros, pertencentes uma a cada um dos só-
cios.

ARTIGO 4.º

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

2 �  Para a sociedade ficar obrigada, é necessária a assinatu-
ra de um gerente.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686244

AUTO TÁXIS � MIRA SERRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 869/
981221-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/
211298.

Certifico que entre António Pereira Fontinha e Maria dos Anjos
Marques Fontinha foi constituída a sociedade em epígrafe, que rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Auto Táxis � Mira Serra,
L.da, e tem a sua sede na Avenida de 25 de Abril, lote 235, 3.º,
esquerdo, Mira-Sintra, freguesia de Agualva-Cacém, concelho de
Sintra.

2 � A gerência poderá deslocar a sede social dentro do mes-
mo concelho ou para concelho limítrofe, bem como poderá ins-
talar e manter sucursais e outras formas de representação social,
sem consentimento da assembleia geral.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto transportes públicos de aluguer em
veículos automóveis ligeiros de passageiros: táxi.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e está dividido em duas quotas, sendo uma delas no va-
lor nominal de 280 000$, pertencente ao sócio António Pereira
Fontinha e a outra no valor de 120 000$, pertencente à sócia Ma-
ria dos Anjos Marques Fontinha.

ARTIGO 4.º

A cessão total ou parcial de quotas entre sócios é livremente
permitida. Porém, a cessão de quotas a estranhos, fica dependente
do prévio consentimento da sociedade a qual em primeiro lugar
e depois dela aos sócios não cedentes fica reservado o direito de
preferência.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade ficam a car-
go de ambos os sócios, desde já designados gerentes com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral.

2 � A sociedade fica obrigada com a assinatura de um gerente.
3 � Em ampliação dos seus poderes normais a gerência po-

derá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis;
b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar

ou rescindir os respectivos contratos;
c) Celebrar contratos de locação;
d) Adquirir licenças de táxis.

ARTIGO 6.º

1 � A sociedade poderá amortizar, adquirir ou fazer adquirir
por terceiros a quota de qualquer sócio nos seguintes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Por falência do sócio titular.
2 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal,

bem como posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez de
quota amortizada, serem criadas uma ou mais quotas, destinadas
a serem alienadas a um ou a alguns dos sócios ou a terceiros.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09826947

CENTRO COMERCIAL DE FERRAGENS IDEAL
DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1260-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500330646; inscri-
ção n.º 13; número e data da apresentação: 10/970401.

Certifico que foi depositada fotocópia da acta da assembleia ge-
ral, da que consta a nomeação de gerentes João Manuel Pessoa
Castelhano Grizi e Vítor Verdial de Castro Moura, da sociedade
em epígrafe.

Data da deliberação: 26 de Fevereiro de 1997.

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09793356
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CENTRO COMERCIAL DE FERRAGENS IDEAL
DO ESTORIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1260-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500330646; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 9/
970401.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que cons-
ta a cessação de funções de Maria João Pinheiro Mosqueira
Boaventura, como gerente da sociedade em epígrafe, por renún-
cia, aos 26 de Fevereiro de 1997.

4 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686481

FREDERICO � JARDINAGEM,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 703-Oeiras; inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
11/980608.

Certifico que por Frederico José Gomes de Almeida do Espí-
rito Santo foi constituída a sociedade em epígrafe, que se rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Frederico � Jardinagem, Socie-
dade Unipessoal, L.da

2.º

A sociedade tem por objecto: prestação de serviços de jardi-
nagem, construção de sistemas de rega e jardins, fornecimento de
materiais para jardim.

3.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de D. Francisco de Al-
meida, 2, cave direita, da freguesia da Cruz Quebrada-Dafundo,
concelho de Oeiras.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá deslocar a
sede da sociedade dentro do mesmo concelho ou para concelho
limítrofe.

4.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de
400 000$, representado por uma quota de igual valor nominal,
pertencente ao sócio Frederico José Gomes de Almeida do Espí-
rito Santo.

5.º

A administração da sociedade, bem como a sua representação
em juízo e fora dele, activa e passivamente, e com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral fica a
cargo do sócio, desde já nomeado gerente, bastando a sua assi-
natura para obrigar a sociedade.

6.º

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

7.º

1 � São permitidas prestações suplementares de capital até ao
montante de 100 vezes o capital social.

2 � A distribuição de lucros é facultativa e poderão ser feitas
gratificações a empregados, bem como ao sócio.

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05929130

SISAQUA � SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 809-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502792574;
número e data da apresentação: 23/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686511

CARGOGAL � COMÉRCIO E TRANSPORTES
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 087-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501553304;
número e data da apresentação: 22/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686520

CARGOGAL � TRANSPORTES INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 087-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501553304;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 39/991013.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura da que
consta:

Alteração da denominação da sociedade em epígrafe para
CARGOGAL � Comércio e Transportes Internacionais, L.da

Aumento do capital de 5 000 000$ para 18 000 000$ e, em con-
sequência, foi alterado o contrato da sociedade, tendo os artigos
1.º, 2.º e corpo do artigo 3.º ficado com a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação CARGOGAL � Comércio
e Transportes Internacionais, L.da, tem a sua sede em Lisboa, na
Avenida da República, 41, 6.º

ARTIGO 2.º

O objecto social é o exercício do comércio, importação e ex-
portação, transportes internacionais de mercadorias e da activida-
de de prestação de serviços a terceiros no âmbito da planifica-
ção, controlo, coordenação e direcção das operações necessárias
à execução das formalidades e trâmites exigidos na expedição,
circulação e recepção de bens ou mercadorias.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 18 000 000$, integralmente realizado em
dinheiro, correspondendo à soma de duas quotas, uma no valor
nominal de 17 980 000$, pertencente à sócia Contra � Sociedade
de Gestão e Fomento Empresarial, L.da, e outra no valor de
20 000$, pertencente ao sócio Fernando Vítor Lopes Barreira.

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

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10081100

CARVALHO RIBEIRO & TOJEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1398-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500524548; número
e data da apresentação: 13/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10848185

CRUZ REINALDO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9535-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503469823; número
e data da apresentação: 15/990817.
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Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686538

QUINTA DE S. BRUNO � URBANIZAÇÕES
E CONSTRUÇÕES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 222-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 500359890; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11; número e data
da apresentação: 55/000712.

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

11 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 55/000712.
Deslocação de sede para a Rua do Dr. António Dias Pinheiro,

22, freguesia de Cascais.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14699788

MALVEIRA-GUINCHO, DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO
E IMOBILIÁRIO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 550-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 503504599; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 56/
000712.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 2.º, n.º 1, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Dr. António Dias
Pinheiro, 22, no lugar, freguesia e concelho de Cascais.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14699796

CANALPLÁS � MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 160-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504846906; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 5/
000608.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma CANALPLÁS � Material
Eléctrico, Sociedade Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Rua
de São José, Vivenda São José, lote 10, Tires, freguesia de São
Domingos de Rana, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1000 euros, titulado numa única quota do sócio Vítor Manuel
Moreno Albino Calado Capela.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12477958

BARRETO & BARATA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3335-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500790973; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 15; número e data da apresentação: 48/
000712.

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

15 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 48/000712.
Cessação de funções de gerente de Joaquim Saraiva Registo,

por renúncia, em 6 de Outubro de 1999.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14699699

ALIPAULA � RESTAURAÇÃO E BARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6173-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502781041; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 5/
000712.

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

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 5/000712.
Deslocação da sede para a praia do Tamariz, Bar Caramba, Es-

toril, freguesia do Estoril.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 10857508

ANEM, FORMAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7755-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503292222; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 4/
000712.

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

1 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 4/000712.
Deslocação de sede para a Avenida de 25 de Abril, Galerias

Navegador, loja 57, freguesia de Cascais.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 10857443

AFOPEDRA � CHURRASQUEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 551-Cascais; identificação de pessoa colectiva
n.º 504972774; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 96/
000712.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de AFOPEDRA � Chur-
rasqueira, L.da, e durará por tempo indeterminado a partir desta
data.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem sua sede no Largo de 5 de Outubro, 4 a 4-C,
na Parede, freguesia da Parede, concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em churrasqueira, café e snack-
-bar.

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, correspondente à soma de duas quotas no valor no-
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minal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma quota a cada um
dos sócios, Elsa Cristina Gonçalves Coelho Remígio e Idílio
Amílcar Pedra Viana.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas a estranhos depende do prévio consentimen-
to da sociedade, à qual o interessado deverá dirigir o respectivo
pedido, indicando a pessoa colectiva ou singular, a quem preten-
de ceder total ou parcialmente a sua quota e o preço e condições
de pagamento.

ARTIGO 6.º

§ 1.º A sociedade será representada em juízo e fora dele, acti-
va e passivamente, pelos sócios, Elsa Cristina Gonçalves Coelho
Remígio e Idílio Amílcar Pedra Viana, que ficam desde já no-
meados gerentes, com ou sem remuneração, conforme for deli-
berado em assembleia geral.

§ 2.º A sociedade ficará obrigada em todos os seu actos e con-
tratos com a assinatura conjunta dos dois gerentes.

§ 3.º Aos gerentes é expressamente proibido usar a designação
social em actos e contratos estranhos aos negócios sociais, desig-
nadamente letras de favor, fianças ou abonações.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá entrar imediatamente em actividade ficando
desde já os gerentes autorizado a efectuar o levantamento do ca-
pital social para fazer face às despesas de constituição.

ARTIGO 8.º

As assembleias gerais, ordinárias e extraordinárias, serão con-
vocadas pelos gerentes com, pelo menos, 15 dias de antecedên-
cia e por carta registada.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 12445444

SILVA & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4291-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501511636; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 10; número e data da apresentação: 88/
000712.

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

10 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 88/000712.
Cessação de funções de gerente, de Manuel Joaquim Grasina

Carvalho, por renúncia, em 25 de Março de 2000.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14730545

LUIMIG � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8769/
940407-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502990279;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 2/251096.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital, de 400 000$ para 1 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 4.º e 6.º os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 1 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais de 500 000$, uma de cada
sócio.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem
remuneração, conforme vier a ser deliberado em assembleia
geral, compete a dois ou mais gerentes, eleitos em assembleia
geral.

2 � A sociedade considera-se validamente obrigada nos seus
actos e contratos pela assinatura de dois gerentes, ou pela as-
sinatura de um procurador da sociedade com poderes para tal
efeito. Nos actos de mero expediente basta a assinatura de um
gerente.

3 � Ficam desde já designados gerentes ambos os sócios.

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

Está conforme o original.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 03085783

CELFEGESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4064/
900530-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501996923;
inscrição n.º 11; número e data da apresentação: 19/200696.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1995.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798991

LUIMIG � ARTES GRÁFICAS E PUBLICIDADE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8769/
940407-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502990279;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 23/281298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 08136050

QII � QUELUZ INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9986-
-Oeiras; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 10/980618.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

13 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 05929300

SOCIEDADE PORTUGUESA NOVEMBAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6990-
-Oeiras; inscrição n.º 22, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 19, aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 23; números e da-
tas das apresentações: 20, 21 e 22/980609 e 18/980730.

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

22 � Apresentação n.º 20/980609.
Facto inscrito: prestação de contas do ano do exercício de 1997.

19 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 21/980609.
Cessação de funções dos administradores Orazio Ingenito e Ma-

ria Isabel Castelão Ferreira da Silva, por renúncia.
Data: 17 de Março de 1998.

6 �  Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 22/980609.
Actualização.
Sede: Estrada de Paço de Arcos, 50, Paço de Arcos.

Está conforme o original.

12 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 05929326



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIE N.º 224 � 27 de Setembro de 200020 670-(30)

SILVA & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4291-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501511636; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 7; números e datas das
apresentações: 15/981118 e 17/990107.

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

6 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 15/981118.
Cessação de funções do gerente António Dias Lourenço, por ter

renunciado em 25 de Agosto de 1998.

7 � Apresentação n.º 17/990107.
Facto inscrito: prestação de contas do ano do exercício de 1997.

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 08144630

INFORLÁPIS � COMÉRCIO DE PAPELARIA, TABACARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9725-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503960020; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 37/38/000703.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital, de 400 000$ para  4 000 000$, tendo sido al-
terados os artigos 3.º e 4.º os quais passam a ter a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 4 000 000$ e cor-
responde à soma de duas quotas iguais: uma de cada um dos só-
cios, Nuno João Cristóvão Baleia e Isabel Henriques Mendes Ba-
leia, no valor nominal de 2 000 000$ cada.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, será desempenhada por am-
bos os sócios, que ficam desde já nomeados gerentes, sendo su-
ficiente a assinatura de um gerente, para obrigar a sociedade.

Mais certifico que cessaram funções de gerente Isabel Maria
Caetano Lourenço Ribeiro e Carlos Alberto Rodrigues Ribeiro,
por renúncia, em 9 de Junho de 2000.

Mais certifico que foi registada a prestação de contas dos exer-
cícios de 1997, 1998 e 1999.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 09793305

SOCIEDADE DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
WANDER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 913-Sintra; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição
n.º 20; números e data das apresentações: 34 e 35/990114.

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

8 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 34/990114.
Cessação de funções de Peter Byam Hewes, em 25 de Novem-

bro de 1998, por renúncia.

20 � Apresentação n.º 35/990114.
Facto registado: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: José Roberto Curvello de Toledo Arruda.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 1998.

Está conforme o original.

A Segunda-Ajudante, Ana Maria Correia dos Santos Neves
Galrito. 09827102

SANABO � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 11 912-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502534818; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 14; números e data das apresen-
tações: 32/33/990114.

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

4 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/990114.
Cessação de funções de gerente, de Peter Byam Hewes, a par-

tir de 30 de Novembro de 1998, por renúncia.

14 � Apresentação n.º 33/990114.
Facto registado: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: José Roberto Curvello de Toledo Arruda, ca-

sado, residente na Rua de Critios, 57, apartamento 31-C,
Morumbi, São Paulo, Brasil.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 09827404

FACOVÍDEO � FABRICO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 308-Sintra; inscrição n.º 5; número e data da apresentação:
44/000705.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 19 000 000$ para 50 000 000$, tendo sido
alterado o artigo 4.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 000$ e corresponde à soma das quatro seguintes quotas:
duas pertencentes ao sócio Venâncio Manuel Candeias Costa, sen-
do uma do valor nominal de 450 000$, que é bem próprio dele,
e outra do valor nominal de 44 550 000$, que faz parte dos bens
comuns do casal, duas, pertencentes à sócia Maria João Fernan-
des Rebocho Costa, sendo uma do valor nominal de 50 000$, que
é bem próprio dela, e outra do valor nominal de 4 950 000$, que
faz parte dos bens comuns do casal.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 12839256

FACOVÍDEO � FABRICO E COMÉRCIO DE MÁQUINAS
DE DIVERSÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 308-Sintra, identificação de pessoa colectiva n.º 501868771;
inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 63/981216.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

Esta certidão está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08210446

NOVARTIS FARMA � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 910-Sintra; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 21, averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 23, inscrição n.º 27, averbamento n.º 2 à
inscrição n.º 23 e averbamento n.º 3 à inscrição n.º 21; números e
data das apresentações: 31, 32, 33, 38 e 39/981125.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram efec-
tuados os seguintes actos de registo:

21 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 31/981125.
Cessação de funções de François Pierre Desiré Note, de mem-

bro do conselho de administração, em 23 de Abril de 1998, por
renúncia.

23 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 32/981125.
Cessação de funções de Luís Filipe Pessoa Ferreira da Silva,

de membro do conselho de administração, em 25 de Agosto de
1998, por renúncia.

27 � Apresentação n.º 33/981125.
Facto registado: nomeação de Reto Ernst Brändli, e Filomena

Maria Brito Francisco Dias, para os cargos de vogais do conse-
lho de administração, até ao termo do mandato de 1996-1998.

Data da deliberação: 15 de Maio de 1998 e 22 de Setembro de
1998, respectivamente.

23 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 38/990202.
Cessação de funções de Roland Sebastian Mirow, do cargo de

vogal do conselho de administração, em 30 de Novembro de
1998, por renúncia.

21 � Averbamento n.º 3 � Apresentação n.º 39/990202.
Cessação de funções de Peter Byam Hewes, do cargo de vo-

gal do conselho de administração, em 30 de Novembro de 1998,
por renúncia.

28 � Apresentação n.º 40/990202.
Facto registado: nomeação de Peter Byam Hewes para cargo

de presidente do conselho de administração, e de José Roberto
Curvello de Toledo Arruda, para o cargo de vogal do conselho
de administração, até ao termo do mandato de 1996-1998.

Data da deliberação: 30 de Novembro de 1998.
28 � Apresentação n.º 41/990202.
Facto registado: nomeação dos membros do conselho de admi-

nistração e fiscal único, para o triénio de 1999-2001.
Conselho de administração: presidente, Peter Byam Hewes; vo-

gais: José Roberto Curvello de Toledo Arruda, André Martin,
Reto Ernest Brändli, e Filomena Maria Brito Francisco Dias.

Fiscal único: Lourenço Amorim & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, representada por Carlos Alberto Al-
ves Lourenço.

Data da deliberação: 10 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08995842

NOVARTIS PORTUGAL, SGPS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 911-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º
500223076; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 9, inscrições n.os

29 e 30, averbamento n.º 1 à inscrição n.º 13 e inscrição n.º 31;
números e datas das apresentações: 40 e 41/981128 e 39, 40 e
41/990107.

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

9 � Averbamento n.º 2 � Apresentação n.º 40/981118.
Cessação de funções de François Note, em 23 de Abril de 1998,

por renúncia.
29 � Apresentação n.º 41/981118.
Facto registado: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: Reto Ernst Brändli.
Data da deliberação: 15 de Maio de 1998.
30 � Apresentação n.º 39/990107.
Facto registado: prestação de contas consolidadas, referentes ao

ano de 1997.
13 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 40/990107.
Cessação de funções de Peter Byam Hewes, em 30 de Novem-

bro de 1998, por renúncia.
31 � Apresentação n.º 41/990107.
Facto registado: nomeação de gerente.
Gerente nomeado: José Roberto Curvello de Toledo Arruda.
Data da deliberação: 9 de Dezembro de 1998.

Está conforme o original.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 09853952

C. T. Z. � CONSTRUÇÕES TORRES DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9340-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503319678; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 161/980730.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09019200

ANA MAFALDA & MARQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6407-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502546352; número
e data da apresentação: 32/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686465

CLÍNICA MÉDICA DE DR. SIMPLÍCIO DOS SANTOS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 050-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504161083;
número e data da apresentação: 31/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10813012

AUTO ACESSÓRIOS ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5951-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502379057; número
e data da apresentação: 30/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10813004

CAFÉ CERVEJARIA O CARDOSO DE BELAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9575-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503375373; número
e data da apresentação: 6/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419292

QUELUZCONTA � GABINETE CONTABILÍSTICO
E FISCAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3193-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501305289; número
e data da apresentação: 5/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419217
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PORTA 13 � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 13 941-
-Sintra; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 84/990118.

Certifico que Júlio da Silva Lemos Simões constituiu a sociedade
em epígrafe, que se rege pelos artigos constantes do seguinte con-
trato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Porta 13 � Sociedade de Medi-
ação Imobiliária, Unipessoal, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Praceta das Amoreiras, 13,
loja B, freguesia de Rio de Mouro, concelho de Sintra.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 005 000$, representado por uma quota de igual valor
nominal, pertencente ao sócio.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência e a representação da sociedade pertencem ao
sócio desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é suficiente a assinatura de um
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 complemen-
tares de empresas e no capital social de outras sociedades, nos
termos permitidos por lei, mesmo que o objecto desses agrupa-
mentos complementares e ou empresas não coincida no todo ou
em parte com aquele que a sociedade está exercendo.

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09828001

CONTRA � SOCIEDADE DE GESTÃO E FOMENTO
EMPRESARIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 196-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502949228;
número e data da apresentação: 18/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686490

MARMA � REPARAÇÕES E FORNECIMENTOS
MARÍTIMOS E INDUSTRIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 197-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502093358;
número e data da apresentação: 19/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686503

FREDERICO � JARDINAGEM, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 703-Oeiras; número e data da apresentação: 29/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10818774

NOVAGEO � GABINETE DE ANÁLISE
E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8863-A/
940915-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503095680;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 52/07072000.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to aos artigos 3.º e 4.º, os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais valores constantes da escrituração, é de 18 000 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas: três do valor nominal de
4 500 000$ cada, uma de cada um dos sócios José Norberto dos
Reis Fernandes, Rui José Pires de Andrade e João Ismael Pires
Marnoto e três do valor nominal de 1 500 000$ cada, uma de cada
um dos referidos sócios.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, compete a todos os sócios, já no-
meados gerentes, sendo necessárias as assinaturas de dois geren-
tes para obrigar a sociedade em todos os seus actos e contratos
e para a sua representação em juízo e fora dele, activa e passi-
vamente.

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

Está conforme o original.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14719045

LARTENAUTICA � ARTESANATO NÁUTICO
DECORATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7360/
920207-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502698535;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8; número e data da apresenta-
ção: 3/11072000.

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

8 � Averbamento n.º 1 � Apresentação n.º 3/000711.
Recondução do gerente António Massano Merlini de Matos.
Período: ano de 1999 e seguintes.
Data da deliberação: 12 de Dezembro de 1999.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14698749

LARTENAUTICA � ARTESANATO NÁUTICO
DECORATIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7360/
920207-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502698535;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 4/301298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

4 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09103546
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MARINHA-GUINCHO � INVESTIMENTOS TURÍSTICOS
E IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3925/
930930-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501951121;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 4/11072000.

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

7 � Apresentação n.º 4/000711.
Nomeação dos órgãos sociais.
Período: triénio 2000-2002.
Conselho de administração: presidente: Vasco Champalimaud

Jardim, casado; vogais: Ana Cristina Pereira Duarte Monteiro Jar-
dim, casada, e Joaquim Ferreira, casado.

Fiscal único: Oliveira Lima, Neves da Silva e Fernanda Colaço,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Ma-
nuel de Oliveira Lima, casado; suplente, Alexandre Coelho e Luís
Rosa, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada
por Luís Manuel da Silva Rosa, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme o original.

4 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12850039

CHEPA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE PAÇO DE ARCOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8/
830218-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500435863;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 25/160998.

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

8 � Apresentação n.º 25/980916.
Natureza: definitiva.
Facto inscrito: eleição dos órgãos sociais para o biénio 1998-

-1999.
Direcção: membros efectivos: presidente, Osvaldo de Sousa

Rosa, casado, residente na Rua de Manuel da Silva Moreira Rato,
1, 4.º, A, Caxias, Maria Inês Alves Balança, divorciada, residen-
te na Rua de Manuel da Silva Moreira Rato, 18, 4.º, esquerdo,
Caxias, Inácio Isolino Ferreira Albano, casado, residente na Rua
de Manuel da Silva Moreira Rato, 8, 4.º, esquerdo, Caxias, An-
tónio João Vieira Rodrigues, casado, residente na Estrada de
Leceia, 22, Leceia, Vítor Manuel da Silva Neves, casado, resi-
dente na Rua de Manuel da Silva Moreira Rato, 1, rés-do-chão,
B, Paço de Arcos.

Membros suplentes: Maria Isabel Pires Machado e Carlos Al-
berto Fernandes.

Conselho fiscal: Joaquim António Botas Barrela, casado, resi-
dente na Avenida da Cidade de Londres, 44, 2.º, A, Agualva, José
Joaquim da Silva Formiga, casado, residente na Rua de Leocádio
Pórcio, 5, 1.º, esquerdo, em Paço de Arcos, Henrique M. de Al-
meida Santos Aleixo; suplentes: Fernando António Pombo Bap-
tista e Carlos Alberto Belico Pires.

Data: 18 de Abril de 1998.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 08129177

CHEPA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE PAÇO DE ARCOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8/
830218-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500435863;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 7/020998.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09102906

CHEPA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE PAÇO DE ARCOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8/
830218-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500435863;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 10/051296.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social quan-
to ao artigo 35.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 35.º

1 � A direcção é composta por um presidente, um tesoureiro,
um secretário e dois vogais.

2 � Na sua primeira reunião, os membros da direcção esco-
lherão entre si o presidente, o secretário, o tesoureiro e dois vo-
gais.

3 � Poderão ser também eleitos até três suplentes que serão
chamados à efectividade de funções no caso de falta ou impedi-
mentos de qualquer dos membros efectivos por período superior
a 60 dias.

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

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 03087778

CHEPA � COOPERATIVA DE HABITAÇÃO ECONÓMICA
DE PAÇO DE ARCOS, C. R. L.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8/
830218-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500435863;
inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 5/020796.

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

5 � Apresentação n.º 5/960702
Facto inscrito: nomeação dos órgãos sociais.
Período: biénio 1996-1997.
Direcção: membros efectivos: Osvaldo de Sousa Rosa, casado;

Maria Inês Alves Balança, divorciada; Inácio Isolino Ferreira Al-
bano, casado; Vítor Manuel da Silva Neves, solteiro, maior, e An-
tónio João Vieira Rodrigues, casado; suplentes: Maria Isabel Pi-
res Machado e Carlos Alberto Fernandes.

Conselho fiscal: efectivos: Carlos Alberto Bélico Pires, casa-
do, Joaquim António Barrela, casado; Maria Gabriela Pires Ma-
chado Veiga Santos, solteira, maior; suplentes: Fernando Antó-
nio Costa Pombo Baptista e Paulo Alexandre Pereira Pimentel.

Data: 13 de Abril de 1996.

Está conforme o original.

22 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 14686589

SOLMOTOR � VEÍCULOS E PEÇAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4515-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502198486; número
e data da apresentação: 14/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686430

ARO � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 2113-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501095950; número
e data da apresentação: 24/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10834010
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CERLEÃO � OFICINA DE REPARAÇÃO E COMÉRCIO
DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3469-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501742786; número
e data da apresentação: 25/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10867481

CERCASCAIS � OFICINA DE REPARAÇÃO
E COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9461-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503972096; número
e data da apresentação: 26/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10867473

COELHO PINTO � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8091-
-Cascais; números e data das apresentações: 1/2/3/4/17081999.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe dos anos de 1995,
1996, 1997 e 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10850210

FORNO DE BELAS � PADARIA E PIZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9492-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503363707; número
e data da apresentação: 7/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419314

FORNO DE BELAS � PADARIA E PIZARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9492-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503363707; inscrição
n.º 2; número e data da apresentação: 14/981125.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08519838

FABRICAFÉS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 13 340-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 504207040;
número e data da apresentação: 8/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419284

CHURRASQUEIRA CENTRAL DE MASSAMÁ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8594-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503142905; número
e data da apresentação: 9/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419241

FABRIFRIO � MONTAGEM DE INSTALAÇÕES
FRIGORÍFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 3239-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 501321462; número
e data da apresentação: 10/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419225

DECOR OFFICE � PROJECTOS DE DECORAÇÃO
E EQUIPAMENTO DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 861-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503889830;
número e data da apresentação: 33/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1997.

11 de Janeiro de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686449

PAVIMENTOS DE AUGUSTO SEVERINO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 254-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503530921;
número e data da apresentação: 11/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 10419276

C. T. Z. � CONSTRUÇÕES TORRES DO ZÊZERE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9340-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 503319678; número
e data da apresentação: 12/990817.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes à
prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686457

TEOGARBE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 527-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501811583;
número e data da apresentação: 27/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08143145

TEOGARBE � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 527-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501811583;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 16/980605.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05928435
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NUTRINVESTE SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 528-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503806242;
número e data da apresentação: 28/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08143161

CONSULGAL � CONSULTORES DE ENGENHARIA
E GESTÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 10 374-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501515011;
número e data da apresentação: 20/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686554

MOTTCONSULT � CONSULTORES DE ENERGIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 168-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502425628;
número e data da apresentação: 17/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686562

FINTRO � SOCIEDADE DE GESTÃO E FOMENTO
EMPRESARIAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 12 169-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502536179;
número e data da apresentação: 21/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686570

GALIZA PESCADOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 699-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504058223;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 40/980604.

Certifico que foi depositada fotocópia da escritura, da que cons-
ta a alteração da sede da sociedade em epígrafe, para a Rua de
Sofia de Carvalho, 23, 1.º, esquerdo, nascente, Algés, Oeiras, e
em consequência, foi alterado o contrato da sociedade, tendo o
artigo 1.º ficado com a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma Galiza Pescados, L.da, e tem a sua
sede na Rua de Sofia de Carvalho, 23, 1.º, esquerdo, nascente,
na freguesia de Algés, concelho de Oeiras.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05928265

ANEM, FORMAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7755-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 593292222; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 9/950119.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, da que cons-
ta a alteração parcial do contrato da sociedade em epígrafe, ten-
do o artigo 5.º ficado com a seguinte redacção:

5.º

1 � A gerência da sociedade, bem como a sua representação
será exercida por um gerente, com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral.

2 � Para validamente vincular a sociedade em todos os seus
actos e contratos é suficiente a assinatura de um gerente. Fica des-
de já nomeado gerente o sócio Luís Eduardo Minga Jerónimo.

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

Está conforme o original.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09793127

ANEM, FORMAÇÃO E CONSULTORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7755-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503292222; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 8/950119.

Certifico que foi depositada fotocópia de escritura, da que cons-
ta a cessação de funções Nuno Jorge de Castro Soromenho Ta-
vares Ramos, como gerente da sociedade em epígrafe, por renún-
cia, aos 21 de Novembro de 1994.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 03232956

ISATIS � IMÓVEIS E SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7008-
-Sintra; identificação de pessoa colectiva n.º 502290455; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 8 inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 2 e 3/990122.

Certifico que:
Inscrição n.º 8 � Averbamento n.º 1.
Foi depositada carta de renúncia onde consta a cessação de fun-

ções de António Manuel Bartolomeu Vilhena, como gerente da
sociedade em epígrafe, por renúncia, aos 2 de Outubro de 1998.

Inscrição n.º 10.
Foi depositada fotocópia da acta da assembleia geral, da que

consta a nomeação de Maria Madalena de Jesus Figueiredo, como
gerente da sociedade em epígrafe, aos 2 de Outubro de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08998400

GERIL � INVESTIMENTOS, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9770-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502031018; inscri-
ção n.º 22; número e data da apresentação: 19/980626.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05904722

ABSOLUT SYSTEM � SERVIÇOS INTEGRADOS
DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 590-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 504147439;
inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/981218.
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Certifico que foi depositada fotocópia da acta da sociedade em
epígrafe, da que consta:

Nomeação do conselho de administração.
Período: 1998-2001.
Membros nomeados: presidente, Mário Jorge de Sousa Almeida

Alcântara; 1.º vogal, Manuel de Lencastre Ferreira Pinto; 2.º vo-
gal, Maria Luís Trigo de Sousa Rodrigues.

Data: 1 de Outubro de 1998.

10 de Agosto de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 08146888

EXTERNATO D. LUÍS, SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6663/
900801-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502411600;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 2/141298.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 06313604

A. OLIVEIRA � VIGILÂNCIA PRIVADA, EIRL

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8/
940805-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 800099249;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 22/110898.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

3 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09239715

INFORLÁPIS � COMÉRCIO DE PAPELARIA, TABACARIA
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9725-
-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 503960020; inscri-
ção n.º 1 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data das
apresentações: 1/970513 e 16/980115.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, que se
rege pelos artigos constantes do seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma INFORLÁPIS � Comércio de Pa-
pelaria, Tabacaria e Informática, L.da, tem a sua sede na Rua de
Alvide, 336, loja, na freguesia e concelho de Cascais.

§ único. Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser
deslocada dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe
e a sociedade pode criar sucursais, agências, delegações ou quais-
quer outras formas de representação no País ou no estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de artigos de papela-
ria, tabacaria, bijutaria e informática.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de três quotas, uma do valor no-
minal de 160 000$, da sócia Isabel Maria Caetano Lourenço Ri-
beiro, outra do valor nominal de 160 000$, do sócio Carlos Al-
berto Rodrigues Ribeiro e outra do valor nominal de 80 000$, do
sócio Raul da Silva Monteiro Gomes.

4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
vier a ser deliberado em assembleia geral pertence a todos os
sócios, que desde já ficam nomeados gerentes, sendo necessária
a intervenção de dois para obrigar a sociedade.

5.º

O sócio que queira ceder a sua quota a estranhos, comunicará
à sociedade, por carta registada, a identidade do cessionário e os
termos da cessão, para que esta, em primeiro lugar, ou os sócios
não cedentes, depois, possam utilizar o direito de preferência que
lhes é atribuído, para o que é estabelecido o prazo de 60 dias, a
contar da data da referida comunicação.

6.º

Em caso de falecimento ou interdição de um sócio, a sociedade
continuará com os sócios sobrevivos e os herdeiros do falecido
ou o representado do interdito, devendo os herdeiros escolher, de
entre eles, um que a todos represente na sociedade enquanto a
quota se mantiver indivisa, salvo se, no prazo de 60 dias, a con-
tar do óbito, comunicarem à sociedade que preferem apartar-se
desta e receberem tudo quanto em balanço especial se apurar
pertencer-lhes.

7.º

Sempre que a lei não estabeleça outras formalidade e prazos,
as assembleias gerais serão convocadas por carta registada, en-
viada aos sócios, com a antecedência mínima de 15 dias.

Mais certifico que cessou funções de gerente Raul da Silva
Monteiro Gomes, por renúncia, em 17 de Dezembro de 1997.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 14753227

SILVA & VIEGAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4291-
-Oeiras, identificação de pessoa colectiva n.º 501511636; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 6 e inscrição n.º 10; números e data das
apresentações: 12/14/990224.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 1 500 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 3.º e 5.º os quais passam a ter a seguinte redac-
ção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 500 000$, e corresponde à soma de três quotas iguais de
500 000$, pertencendo uma a cada sócio.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, compete a todos os sócios,
que desde já ficam nomeados para o efeito, sendo suficiente e ne-
cessária a assinatura conjunta de dois deles para obrigar valida-
mente a sociedade.

Mais certifico que cessou funções de gerente, António Rodri-
gues dos Santos, por renúncia, em 15 de Janeiro de 1999.

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

Está conforme o original.

9 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Jorge Manuel
dos Remédios Marques. 08146195

FILENA & CAMPOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8860/
940413-Sintra, identificação de pessoa colectiva n.º 503201464;
inscrições n.os 2 e 3; números e data das apresentações: 30/31/
180995.

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

ARTIGO 3.º

O objecto social consiste no comércio de vidros, loiças, quin-
quilharias, brindes, produtos alimentares embalados, enlatados e
engarrafados, utilidades domésticas e artigos de papelaria.
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Certifico ainda que foi efectuado o seguinte:
3 � Apresentação n.º 31/950918.
Facto registado: designação de gerente
Gerente designado: Óscar Manuel Fileno de Campos.
Data da deliberação: 20 de Julho de 1995.

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

Está conforme o original.

31 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 02107546

CRUZ REINALDO � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 9535-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503469823; inscri-
ção n.º 2; número e data da apresentação: 10/980511.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 05903793

CONSTROMENDES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7310-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502679085; número
e data da apresentação: 16/990817.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1998.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 14686546

CONSTROMENDES � CONSTRUÇÕES CIVIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7310-
-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502679085; inscri-
ção n.º 3; número e data da apresentação: 140/980730.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1997.

31 de Julho de 2000. � A Ajudante Principal, Maria da Con-
ceição Ferreira Marques. 09165827

APPAREL VENTURES EUROPA-TÊXTIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 1352/
921009-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 500601585;
inscrição n.º 9; número e data da apresentação: 3/240297.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, ten-
do sido aditado o artigo 10.º, o qual passa a ter a seguinte redac-
ção:

ARTIGO 10.º

O exercício económico da sociedade e respectivo período de
tributação será anual com encerramento a 30 de Junho.

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

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798894

CELFEGESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4064/
900530-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501996923;
inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 7/260697.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1996.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798975

CELFEGESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4064/
900530-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501996923;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 8 e inscrição n.º 13; números e
data das apresentações: 7/8/271197.

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

8 � Apresentação n.º 7/971127 � Averbamento n.º 1.
Cessação de existência do conselho fiscal em 31 de Março de

1997.

13 � Apresentação n.º 8/971127.
Facto inscrito: nomeação do conselho de administração e fis-

cal único para o triénio de 1997 a 1999.
Conselho de administração: presidente, Felícia Faria Braz, ca-

sada; vogais: Celestino José Crossas, casado, e Paulo Renato Braz
Crossas. casado.

Fiscal único: A. Gonçalves Monteiro & Associados, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por António Gon-
çalves Monteiro, casado; suplente, A. P. Malheiro Veloso &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por António Pedro Oliveira Malheiro Veloso, casado.

Data da deliberação: 31 de Março de 1997.

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798967

CELFEGESTE � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 4064/
900530-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 501996923;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 23/270398.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
aos artigos 2.º e 11.º os quais passam a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede a Praceta de Gil Vicente, lote 70-
-A, fracção A, São João do Estoril, freguesia do Estoril, conce-
lho de Cascais.

ARTIGO 11.º

Existirá um fiscal único e um suplente, eleitos pela assembleia
geral por um período de três anos, renovável.

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

Está conforme o original.

26 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798959

CASTRO CALDAS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 7549/
920520-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 500513341;
inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 18/070499.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1998.

19 de Abril de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 07745338
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ARQUITRÓNICA � ARQUITECTURA
E CONSULTADORIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 6682/
930212-Cascais; identificação de pessoa colectiva n.º 502868960;
inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 2/200197.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, com
reforço do capital de 400 000$ para 5 000 000$, tendo sido alte-
rados os artigos 1.º, n.º 1, e 3.º, os quais passam a ter a seguinte
redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma ARQUITRÓNICA � Arqui-
tectura e Consultoria, L.da, e tem a sua sede na Rua de João In-
fante, lote 1, rés-do-chão, letra B, Alto das Flores, freguesia e
concelho de Cascais.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$, cor-
respondente à soma das seguintes quotas dos sócios: uma de
3 500 000$, de João Pedro Teixeira Guimarães Veloso, e uma ou-
tra de 1 500 000$, de Maria Teresa Costa Davies Grancha Gui-
marães Veloso.

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

Está conforme o original.

21 de Junho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 12798797

OLIMPICODENTE � IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO,
REPRESENTAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MATERIAL
DENTÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 8336-
-Oeiras; inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresentações:
6/960723 e 4/981223.

Certifico que foi alterado parcialmente o contrato social, quanto
ao corpo do artigo 1.º, o qual passa a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade passa a adoptar firma AFRODENTE � Importa-
ção, Exportação, Representação e Comercialização de Material
Dentário, L.da, e passa a ter a sua sede na Rua de Diogo de Couto,
22-D, rés-do-chão, em Linda-a-Velha, freguesia de Carnaxide, do
concelho de Oeiras.

3 � Apresentação n.º 4/981223.
Facto inscrito: prestação de contas do ano de exercício de 1997.

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

Está conforme o original.

5 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 08122865

PLASTITAL � SOCIEDADE DE TECNOLOGIA
PLÁSTICA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula
n.º 11 427-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 502414600;
inscrições n.os 11 e 17; números e datas das apresentações: 26/
960312 e 13/980828.

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

11 � Apresentação n.º 26/960312.
Facto inscrito: nomeação dos membros do conselho de admi-

nistração e do conselho fiscal.
Conselho de administração: presidente, Francisco João Antu-

nes Próspero dos Santos, casado; vogais: Jorge Luís Antunes
Próspero dos Santos, solteiro, maior, e António Alexandre Gou-
veia Pinto Rodrigues Ferreira, casado.

Conselho fiscal: presidente, Sousa Santos, Victor Ladeiro, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas; vogais: Manuel Costa Batista
de Sousa e António Mendes Barata, casado; suplente, João de Faria
Rodrigues, casado, revisor oficial de contas.

Prazo: 1996-1998.

17 � Apresentação n.º 13/980828.
Facto inscrito: prestação de contas do ano de exercício de 1997.

Está conforme o original.

1 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Cor-
reia dos Santos Neves Galrito. 09102531

CONTA MAIS � CONTABILIDADE
E PROCESSAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 5204/
860814-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 501705236;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 111/290798.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 09163565

GER PORTO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 565/
970109-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503805025;
inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 7/260698.

Certifico que foram depositados os documentos respeitantes ao
registo de prestação de contas da sociedade em epígrafe do ano
de 1997.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 05904781

GER PORTO � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Cascais. Matrícula n.º 10 565/
970109-Oeiras; identificação de pessoa colectiva n.º 503805025;
inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 8/090197.

Certifico que entre Geril Sociedade Gestora de Participações
Sociais, L.da, e Sociedade Gestora de Iniciativas Financeiras �
SOGIN, S. A., foi constituída a sociedade em epígrafe, que rege
pelos artigos constantes do seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Firma, sede e objecto

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Ger Porto � Empreendimen-
tos Imobiliários, L.da, e tem a sua sede em Linda-a-Velha, na Rua
de Mário Dionísio, 2, rés-do-chão, direito, freguesia de Linda-a-
-Velha, concelho de Oeiras.

2 � A gerência pode abrir filiais, agências escritórios ou qual-
quer forma de representação social em qualquer local no territó-
rio nacional ou no estrangeiro.

3 � Por deliberação da gerência a sede poderá ser deslocada
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe.

4 � A gerência poderá adquirir participações em sociedades,
com objecto diverso do seu e integrar agrupamentos complemen-
tares de empresas, constituir associações em participação e con-
sórcios.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na compra e venda de imóveis,
sua construção, gestão e administração.
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CAPÍTULO II

Dos sócios e do capital social

ARTIGO 3.º

O capital social é de 10 000 000$, está integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma das quotas dos sócios, que são:

a) Uma quota de 5 000 000$, pertencente à sócia GERIL �
Sociedade Gestora de Participações Sociais, L.da; e

b) Uma quota de 5 000 000$, pertencente à sócia Sociedade
Gestora de Iniciativas Financeiras � SOGIN, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � Os sócios poderão fazer suprimentos à sociedade, medi-
ante as condições fixadas em assembleia geral.

2 � Poderão ser exigidas prestações suplementares até ao mon-
tante global de 950 000 000$, desde que, por unanimidade de todo
o capital social, os sócios o deliberem em assembleia geral.

CAPÍTULO III

Da cessão e amortização de quotas

ARTIGO 5.º

1 � A cessão de quotas a não sócios depende do prévio con-
sentimento da sociedade dado em assembleia geral, tendo ainda,
nas cessões onerosas, preferência na sua aquisição, sucessivamen-
te a sociedade e os sócios.

2 � O sócio que pretender ceder a sua quota deverá avisar a
sociedade e os outros sócios por carta registada, nela devendo
constar o nome do cessionário, preço e condições da cessão.

3 � A sociedade e os sócios terão o prazo único de 30 dias,
aquela para dar o seu consentimento e estes para exercerem o seu
direito de preferência, findo o qual, se nada for comunicado ao
cedente, este poderá fazer a cessão pelo preço e condições adi-
antadas à pessoa indicada.

ARTIGO 6.º

Fica proibido aos sócios dar qualquer quota ou parte dela em
garantia ou caução de alguma obrigação sem prévio consentimen-
to da sociedade.

ARTIGO 7.º

1 � É admitida a amortização de quotas pela sociedade nos se-
guintes casos:

a) Com o consentimento dos respectivos titulares;
b) Se o sócio titular da quota for declarado falido;
c) Se a sociedade titular da quota se dissolver;
d) Se a quota em causa for penhorada, arrestada ou por qual-

quer forma sujeita a arrematação ou venda em processo judicial,
administrativo ou fiscal;

e) Quando o sócio tenha cedido a quota, com infracção do dis-
posto no n.º 2 do artigo 5.º;

f) Sempre que o seu titular infrinja o disposto no artigo 6.º
2 � A sociedade só poderá exercer o direito de amortização

de quotas, dentro do prazo de 90 dias a contar do conhecimento
de qualquer dos eventos referidos nos números anteriores.

3 � A contrapartida devida pela amortização de qualquer quota
será fixada em assembleia geral, devendo esta fixação realizar-se em
conformidade com um balanço especialmente elaborado para o efei-
to, se a lei não dispuser, imperativamente, de outra forma.

4 � A quota amortizada figurará no balanço como tal e, pos-
teriormente, por deliberação dos sócios, poderão, em sua substi-
tuição, ser criadas uma ou várias quotas destinadas a ser aliena-
das a um ou a alguns sócios ou a terceiros.

CAPÍTULO IV

Da gerência

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade é administrada e representada por uma gerên-
cia, composta por cinco membros, sendo dois designados pela só-
cia Sociedade Gestora de Iniciativas Financeiras � SOGIN, S. A.,

e três designados pela sócia GERIL � Sociedade Gestora de Participa-
ções Sociais, L.da, todos eleitos trienalmente, podendo ser reeleitos uma
ou mais vezes.

2 � Ficam desde já designados gerentes para o triénio 1996-
-1998, os não sócios engenheiro Artur dos Santos Mendes, casa-
do, residente na Rua de São Francisco Xavier, 115, Porto, Dr.
Afonso José Pinto de Magalhães de Lemos, solteiro, maior, resi-
dente na Rua de Duarte Bartolomeu, 368, 3.º, D, Porto, Dr. An-
tónio Garcia Benito Valadas Fernandes, casado, residente na Rua
de Garcia da Orta, 71, 3.º, Lisboa, engenheiro Joaquim Ferreira
Rocha, casado, residente no Campo Grande, 220, 9.º, C, Lisboa,
e Dr. João Paulo Abally Pereira da Silva Pinto, casado, residen-
te na Rua Projectada à Rua da Milharada, Torre Rota do Sol, 1.º,
B, Massamá, Queluz, Sintra.

ARTIGO 9.º

1 � A gerência tem os mais amplos poderes, compreendendo-
-se neles, além dos de administrar, os de representar a sociedade,
contrair empréstimos, adquirir, onerar ou alienar bens móveis ou
imóveis, prestar garantias, comprometendo-se em arbitragens,
confessar, desistir ou transigir em quaisquer acções ou processos,
associar-se a outras sociedades ou outros entes, participando no
seu capital.

2 � A gerência da sociedade poderá constituir mandatários ou
ainda delegar num só gerente a prática de determinados actos ou
espécie de actos, ficando neste caso a sociedade vinculada nos ter-
mos da deliberação.

3 � A sociedade obriga-se pela intervenção de dois gerentes,
pela intervenção conjunta de um gerente e um mandatário ou por
um só gerente, quando para tal, em acta da gerência, lhe sejam
conferidos poderes.

ARTIGO 10.º

As deliberações da gerência serão tomadas por maioria de
votos.

ARTIGO 11.º

Terminado o triénio para que foi eleita, a gerência manter-se-
-á em funções até à realização da assembleia geral que eleja
novos corpos sociais.

CAPÍTULO V

Da dissolução e liquidação e disposição final

ARTIGO 12.º

Na dissolução da sociedade todos os sócios serão liquidatários.

ARTIGO 13.º

Na falta de acordo entre os sócios, será o activo da sociedade
adjudicado ao sócio que apresentar melhor proposta.

ARTIGO 14.º

Por deliberação da assembleia geral, poderão ser afastadas nor-
mas dispositivas do Código das Sociedades Comerciais, sem ne-
cessidade de alteração dos estatutos.

Está conforme o original.

27 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Antonieta
Lopes Dias Segurado Santos. 03089568

LISBOA � 2.A SECÇÃO

JEIDEL � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 2.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6456/960716; identificação de pessoa colectiva
n.º 503681938; inscrições n.os 2 e 3/990813.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos referentes às prestações de contas dos anos de 1997 e 1998.

Está conforme o original.

24 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Maria Fi-
gueiredo. 09188355
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LISBOA � 3.A SECÇÃO

SLICE � SISTEMAS LÓGICOS DE INFORMÁTICA,
CÁLCULOS E EQUIPAMENTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 63 730; identificação de pessoa colectiva n.º 501703497; data da
apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12376779

SGIIA � SOCIEDADE DE GESTÃO E INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO DAS AMOREIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 386; identificação de pessoa colectiva n.º 502049790;
data da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 08720630

SILVA, PEREIRA & RODRIGUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 784; identificação de pessoa colectiva n.º 501106863; data
da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029343

SOTA � SOCIEDADE DE TRANSPORTES
DE ALUGUER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 36 524; identificação de pessoa colectiva n.º 500925754;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627038

TÁXIS EVAPO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 569; identificação de pessoa colectiva n.º 500900051;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12427349

TÁXIS TRIGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 895; identificação de pessoa colectiva n.º 500454183; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794932

TÁXIS MANUEL ANTUNES MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 714; identificação de pessoa colectiva n.º 500494118;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845663

SOCÔCO � SOCIEDADE DISTRIBUIDORA
DE CÔCO RALADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 325/700624; inscrição n.º 4; número e data da apresen-
tação: 10/000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
17 de Maio de 2000.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12995312

TRATOBAN � COMÉRCIO DE TÊXTEIS, ARTIGOS
DE DECORAÇÃO E DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 648/000825; identificação de pessoa colectiva
n.º 505132133; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
000825.

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

1.º

A sociedade adopta a firma TRATOBAN � Comércio de Têx-
teis, Artigos de Decoração e de Desporto, L.da, e vai ter a sua sede
na Rua da Artilharia Um, 36, 1.º, esquerdo, em Lisboa, fregue-
sia de São Mamede.

§ único. Por simples deliberação da gerência, a sede social po-
derá ser transferida para dentro do mesmo concelho ou para con-
celho limítrofe, bem como criar, mudar ou extinguir sucursais,
agências, delegações ou outras formas de representação em ter-
ritório nacional ou estrangeiro.

2.º

A sociedade tem por objecto o comércio, compra e revenda,
importação e exportação de têxteis, artigos de decoração e ilu-
minação, peças orientais, bijutarias, vestuário, calçado e artigos
de desporto.

3.º

A sociedade poderá participar em quaisquer outras socieda-
des, mesmo com objecto diferente do seu, em sociedades re-
guladas por leis especiais e em agrupamentos complementares
de empresas.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e corresponde à soma de duas quotas iguais do va-
lor nominal de 2500 euros, uma de cada sócio.

5.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplemen-
tares de capital, até ao montante global de 30 vezes o capital
social inicial.
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6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for de-
liberado em assembleia geral, fica a cargo de ambos os sócios,
desde já nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de um
gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos.

7.º

1 � A cessão de quotas, total ou parcial, é livre entre sócios.
2 � A cessão de quotas a não sócios depende do consentimento

da sociedade, que terá em primeiro lugar o direito de preferên-
cia, o qual se defere em segundo lugar aos sócios não cedentes.

8.º

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

Por acordo com o seu titular;
Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão judici-

al da quota;
Falência, insolvência ou morte do seu titular;
Partilha resultante de divórcio, separação judicial de pessoas e

bens ou só de bens, em que a quota não fique a pertencer inte-
gralmente ao seu titular.

2 � A quota poderá figurar no balanço como quota amortiza-
da, bem como é permitido que posteriormente e por deliberação
dos sócios, ela seja adquirida ou fazê-la adquirir pelos sócios ou
terceiros.

São seus sócios, António Manuel de Sousa Marques Valido, e
Paulo Alexandre de Sousa Marques Valido.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12542881

RIF � IMÓVEIS E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7029/961008; identificação de pessoa colectiva
n.º 503726281; inscrição n.º 3; números e data das apresentações:
15/16/000609.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi trans-
formada em sociedade por quotas, passando a reger-se pelo se-
guinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, duração, sede e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação, duração, sede

1 � A sociedade, constituída sob a forma de sociedade por
quotas e por tempo indeterminado, denominada RIF � Imóveis
e Serviços, L.da, tem a sede social na Rua do Duque de Palmela,
27, 5.º, esquerdo, freguesia do Coração de Jesus, concelho de
Lisboa.

2 � A sociedade poderá, por deliberação da gerência, transfe-
rir a sua sede dentro do mesmo concelho ou concelho limítrofe
e criar, transferir ou encerrar outros estabelecimentos, sucursais,
filiais, agências ou outras formas locais representação social, no
País ou no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a compra e venda de prédi-
os rústicos e urbanos e revenda dos adquiridos para esse fim, ad-
ministração de bens próprios e alheios, prestação de serviços a
terceiros, elaboração de estudos e projectos financeiros ou eco-
nómicos, participação em investimentos, participação em outras
sociedades, gestão de empresas, promoção e construção de em-
preendimentos imobiliários e de quaisquer obras de construção
civil.

2 � A sociedade poderá participar no capital de outras socie-
dades, de objecto igual ou diferente do seu, em sociedades regu-

ladas por leis especiais e em agrupamentos complementares de em-
presas, consórcios, associações em participação e semelhantes.

CAPÍTULO II

Capital social e quotas

ARTIGO 3.º

Capital social e sua representação

1 � O capital no valor global de 5 000 000$ e está dividido pelas
seguintes quotas: uma de 2 500 000$, pertencente a Carlos Adolfo
Coelho Figueiredo Rodrigues, uma de 2 500 000$, pertencente a
Maria Ascenção Batista Rodrigues.

2 � As entradas dos sócios encontram-se integralmente reali-
zadas em dinheiro.

ARTIGO 4.º

Cessão de quotas

1 � É necessário o consentimento da sociedade em todas as
cessões de quotas.

2 � Em todas as cessões de quotas, mesmo entre sócios, há
direito de preferência dos restantes sócios, em primeiro lugar e
da sociedade em segundo.

3 � O sócio que pretenda ceder a sua quota, deverá comuni-
car essa intenção por carta registada com aviso de recepção, di-
rigida aos restantes sócios, com todas as condições da cessão
assim como a identificação do pretendido cessionário.

4 � Os restantes sócios deverão exercer o seu direito, no pra-
zo de 15 dias a partir da recepção dessa carta, através de comu-
nicação escrita à sociedade e ao sócio que pretenda fazer a ces-
são.

5 � Se mais de um sócio desejar exercer esse direito, a quota
será cedida aos preferentes, dividindo-se a mesma entre estes, pro-
porcionalmente com a quota que tiverem no capital social, ficando
essa divisão dispensada de autorização da sociedade.

6 � Se os restantes sócios exercerem o seu direito de prefe-
rência, o sócio deverá comunicar, por carta registada com aviso
de recepção, tal facto, descrevendo as condições da cessão e a
identificação do sócio ou sócios que exerceram o direito, à so-
ciedade a fim de que esta possa conceder o seu consentimento no
prazo de 60 dias a partir da recepção dessa carta; se a sociedade
nada comunicar ao sócio nesse prazo, ter-se-á por consentida a
cessão.

7 � No caso de nenhum dos sócios exercer o direito de pre-
ferência, o sócio cedente deverá comunicar à sociedade, por car-
ta registada com aviso de recepção as condições da cessão e a
pessoa do pretendente cessionário; a sociedade deverá exercer o
seu direito de preferência ou dar o seu consentimento, no caso
de não o exercer, no prazo de 60 dias; se nada comunicar ao sócio
nesse prazo é este livre de concretizar a cessão, considerando-se
que a sociedade não exerceu o seu direito de preferência e con-
sentiu na cessão.

8 � Se a sociedade quiser recusar o consentimento à cessão,
deverá apresentar uma proposta de amortização ou aquisição, pela
sociedade ou por terceiro, da quota pelo mesmo valor contido no
projecto de cessão comunicado pelo sócio; este deve aceitar ex-
pressamente essa proposta no prazo de 15 dias, sob pena de se
considerar definitiva a recusa.

ARTIGO 5.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá amortizar uma quota desde que:
a) Exista acordo do respectivo titular;
b) Qualquer quota seja arrolada, arrestada, penhorada ou de al-

guma forma apreendida judicialmente;
c) Seja declarada a falência, insolvência ou interdição de qual-

quer sócio;
d) Uma sócia, que seja sociedade, seja dissolvida.
2 � A deliberação sobre a amortização deve ser tomada no

prazo de 90 dias a partir do conhecimento pela sociedade do facto
pressuposto da amortização.

3 � A contrapartida da amortização, salvo disposição legal im-
perativa em sentido contrário será o valor da quota determinada
pelo último balanço efectuado.

4 � O pagamento dessa contrapartida será efectuado em qua-
tro prestações trimestrais, iguais e sucessivas.
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CAPÍTULO III

Órgãos sociais

ARTIGO 6.º

Órgãos sociais

Os órgãos sociais são a assembleia geral e a gerência.

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 7.º

Convocação da assembleia geral

A assembleia geral será convocada por qualquer gerente, por carta
registada com aviso de recepção dirigida aos sócios, de forma a ser
por estes recebida com, pelo menos, um mês de antecedência.

ARTIGO 8.º

Representação

Os sócios poderão representar-se por qualquer pessoa, mediante
carta dirigida à assembleia geral.

ARTIGO 9.º

Deliberações

1 � A assembleia geral deliberará por maioria de dois terços
dos votos representativos do capital social nos seguintes casos:

a) Amortização de quotas e consentimento para a cessão e di-
visão de quotas;

b) Compra, venda e oneração de quotas próprias, venda, e one-
ração de imóveis e venda e oneração do estabelecimento, subs-
crição de participações noutras sociedades e a sua venda ou one-
ração;

c) A exclusão de sócios;
d) A destituição de gerentes;
e) A aprovação do relatório da gerência e das contas anuais;
f) A exclusão de responsabilidades dos gerentes;
g) A propositura de acções contra gerentes e sócios.
2 � Salvo disposição em contrário destes estatutos e da lei, as

restantes deliberações serão tomadas por maioria simples dos vo-
tos emitidos.

ARTIGO 10.º

Derrogação de preceitos dispositivos

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

SECÇÃO II

Gerência

ARTIGO 11.º

Composição e designação

A administração e representação da sociedade, em juízo e fora
dele, pertencem à gerência, composta pelos gerentes eleitos em
assembleia geral por um período de três anos, sem prejuízo de
se manterem em funções até à designação de novos gerentes, e
podendo ser reeleitos, uma ou mais vezes.

ARTIGO 12.º

Prestação de caução e remuneração

Os gerentes prestarão ou não caução e serão ou não remune-
rados conforme for decidido em assembleia geral.

ARTIGO 13.º

Competência

1 � Compete à gerência a prática de todos os actos que fo-
rem necessários ou convenientes para a realização do objecto
social.

2 � É expressamente proibido aos gerentes obrigar a socie-

dade em avales, fianças e em geral em qualquer acto ou contrato
estranho aos negócios sociais, ficando pessoalmente responsáveis
perante a sociedade por qualquer prejuízo a esta advindo da vio-
lação desta estipulação.

ARTIGO 14.º

Delegação de poderes

1 � Qualquer gerente poderá delegar noutro ou noutros os pode-
res para a prática de determinados actos.

2 � A gerência poderá constituir mandatários da sociedade
para a prática de determinados actos.

ARTIGO 15.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pela assinatura de qualquer dos ge-
rentes, ou por um ou mais mandatários, dentro dos poderes que
lhe tiverem sido conferidos.

ARTIGO 16.º

Reuniões

1 � A gerência reunirá, pelo menos, duas vezes por ano e sem-
pre que um gerente o requeira.

2 � A convocação para as reuniões de gerência será feita por
qualquer gerente, por carta, com a antecedência necessária para
que a convocação seja recebida com, pelo menos, cinco dias de
antecedência, a menos que todos os gerentes prescindam dessa
formalidade.

CAPÍTULO IV

Disposições gerais e transitórias

ARTIGO 17.º

Relatório de gestão e contas de exercício

Anualmente, a gerência deverá convocar a assembleia geral
para reunir até ao dia 31 de Março para aprovação das contas
anuais do relatório de gestão e da proposta de distribuição dos
lucros do exercício anterior findo.

ARTIGO 18.º

Aplicação dos resultados apurados

Depois de deduzidas as reservas legais, os lucros terão o des-
tino que for deliberado pela maioria do capital social.

ARTIGO 19.º

Foro competente

Para todos os litígios que surjam entre os sócios ou entre es-
tes e a sociedade relacionados com a actividade societária ou com
a execução e interpretação do presente pacto fica estipulado o foro
da comarca de Lisboa.

ARTIGO 20.º

Primeiros gerentes

É desde já nomeada gerente, para o triénio de 1999-2001, Maria
Acenção Batista Rodrigues, antes administradora única da socie-
dade.

ARTIGO 21.º

Utilização do capital realizado

Qualquer dos gerentes fica desde já autorizado a levantar o ca-
pital realizado e a utilizar o mesmo para suportar as despesas de
constituição e registo da sociedade e ainda para a aquisição de
quaisquer imóveis.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13720317
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SEGURO DIRECTO GERE � COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7091; identificação de pessoa colectiva n.º 503744999; data
da apresentação: 000615.

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

20 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de Je-
sus Lourenço. 13732811

SEGURO DIRECTO GERE � COMPANHIA
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7091/961031; identificação de pessoa colectiva
n.º 503744999; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 9; número e data
da apresentação: 36/000721.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções do administrador, António Manuel
Pereira Caldas de Castro Henriques, por renúncia, em 10 de Abril
de 2000.

Pela inscrição n.º 12 � Apresentação n.º 37/000721.
Designação de membro do conselho de administração, em 14 de

Abril de 2000, por cooptação, António Fernando Melo Martins
da Costa, casado, residente na Quinta das Milflores, Estrada das
Larangeiras à Travessa do Espírito Santo, lote C, 6.º, direito,
Lisboa.

Pela averbamento n.º 4 à inscrição n.º 1 � Apresentação n.º 38/
000721.

Cessação das funções do administrador António Manuel Luna
Vaz, por renúncia, em 10 de Abril de 2000.

Pela inscrição n.º 13 � apresentação n.º 39/000721.
Designação de membro do conselho de administração, em 14 de

Abril de 2000, António Miguel de Brito da Silva Martins, casa-
do, residente na Avenida do Marechal Carmona, 58, Cascais.

Pelo averbamento n.º 1 à inscrição n.º 11 � Apresentação
n.º 40/000721.

Carlos Jorge Ramalho dos Santos Ferreira foi designado pre-
sidente do conselho de administração.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12525804

SANTO AMARO CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7615/970702; identificação de pessoa colectiva
n.º 503907383; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
000623.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 3 000 000$ para 50 000 euros, com
redenominação do capital para euros e transformada em sociedade
anónima, passando a reger-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação Santo Amaro Café, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sede social é na Doca de Santo Amaro, armazéns 9 e
10, em Lisboa, freguesia de Alcântara, podendo ser transferida,
nos termos da lei, por deliberação do conselho de administração.

2 � O conselho de administração poderá criar, dentro ou fora
do País, delegações, agências, sucursais ou qualquer outra forma
de representação que julgue conveniente.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto o exercício de: exploração de dis-
cotecas, bares, salas de dança, espectáculos e divertimentos, ac-
tividades lúdicas e recreativas, actividades hoteleiras e similares,
nomeadamente restaurantes e afins.

ARTIGO 4.º

1 � A sociedade pode adquirir e alienar participações em so-
ciedades, de direito nacional ou estrangeiro, com objecto igual ou
diferente do referido no artigo anterior, em sociedades reguladas
por leis especiais e em sociedades de responsabilidade ilimitada
nos termos da lei.

2 � A sociedade poderá ainda associar-se com outras pessoas
jurídicas para, nomeadamente, formar novas sociedades, agrupa-
mentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de
interesse económico, consórcios e associação em participação.

CAPÍTULO II

Capital, acções e obrigações

ARTIGO 5.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, está integralmente subs-
crito e realizado e dividido em 10 000 acções ordinárias com o
valor nominal de 5 euros cada.

2 � O capital social poderá ser elevado até 1 000 000 de euros,
por uma ou mais vezes, por deliberação do conselho de adminis-
tração, que fixará a forma, as condições de subscrição e as cate-
gorias de acções a emitir de entre as previstas neste pacto ou
outras permitidas por lei.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem fi-
carão as despesas de conversão.

2 � No caso de as acções serem representadas por títulos, po-
derão existir títulos de 1, 5, 10, 50, 100 ou 1000 acções.

3 � Os títulos serão assinados por dois administradores, po-
dendo ambas as assinaturas ser de chancela, por eles autorizada,
ou por igual número de mandatários da sociedade para o efeito
designados.

4 � Poderão ser emitidas acções sem direito a voto e que con-
firam direito a um dividendo prioritário a fixar pelo órgão da so-
ciedade que deliberar a emissão.

5 � As acções emitidas com o privilégio referido no número
anterior poderão ser remidas se e quando a assembleia geral o de-
liberar, pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio,
conforme for deliberado pela assembleia geral, devendo, sendo
aquele o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio
de remição.

6 � No caso de incumprimento da obrigação de remição a so-
ciedade fica constituída na obrigação de indemnizar o titular, em
montante a determinar pela assembleia geral na deliberação de
remição.

7 � Fica desde já autorizada a emissão de acções escriturais
ou a conversão de acções tituladas em escriturais, nos termos da
legislação aplicável.

ARTIGO 7.º

1 � A realização das entradas referentes a aumento do capi-
tal social poderá ser diferida, dentro dos limites legais, entrando
o accionista em mora após interpelação.

2 � Os accionistas que se encontrarem em mora serão avisa-
dos, por carta registada, de que lhes é concedido um novo prazo
de 90 dias para efectuarem o pagamento da importância em dí-
vida, acrescida dos juros moratórios a taxa máxima permitida por
lei, sob pena de perderem a favor da sociedade as acções em
relação às quais se verificar a mora e ainda os pagamentos efec-
tuados quanto a essas acções.

3 � As perdas referidas no número anterior devem ser comu-
nicadas, por carta registada, aos interessados.

4 � Deve ser também publicado um anúncio num dos bole-
tins das bolsas de valores, onde constem, sem referência aos ti-
tulares, os números das acções perdidas a favor da sociedade e a
data da perda.

5 � As acções serão oferecidas aos demais accionistas na pro-
porção da sua participação no capital social ou, se algum ou al-
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guns não manifestarem interesse na aquisição, àqueles que se dispu-
serem a adquiri-las, procedendo-se a rateio, se necessário.

ARTIGO 8.º

1 � A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações nos
termos da lei e nas condições estabelecidas por deliberação dos
accionistas ou do conselho de administração.

2 � Poderão ainda ser emitidas obrigações convertíveis em ac-
ções de categorias especiais e obrigações com direito de subscri-
ção de acções de categorias especiais.

3 � Na hipótese de ser deliberada pelo conselho de adminis-
tração a emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referi-
dos no número anterior, deverão existir as categorias especiais de
acções aí mencionadas.

4 � Aplicar-se-ão as obrigações emitidas pela sociedade, com
as necessárias adaptações, os n.os 1, 2, 3 e 7 do artigo 6.º

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 9.º

1 � A sociedade é gerida por um administrador único ou por
um conselho de administração composto de três, cinco, sete ou
nove membros, ficando autorizada a eleição de administradores
suplentes até número igual a um terço do número de administra-
dores efectivos; o conselho de administração escolherá seu pre-
sidente se este não tiver sido designado pela assembleia geral
aquando da sua eleição.

2 � O conselho de administração pode encarregar especialmen-
te algum ou alguns administradores de se ocuparem de certas ma-
térias de administração.

3 � O conselho de administração poderá igualmente delegar
num ou mais administradores ou numa comissão executiva a
gestão corrente da sociedade, nos termos e dentro dos limites
legais.

4 � Competirá ao conselho de administração regular o funcio-
namento da comissão executiva e o modo como exercerá os po-
deres que lhe forem cometidos.

ARTIGO 10.º

1 � A eleição de um administrador será efectuada prévia e iso-
ladamente, cabendo a propositura de listas a grupos de accionis-
tas que detenham acções representativas de mais de 10 % e me-
nos de 20% do capital social.

2 � O mesmo accionista não pode subscrever mais de uma
lista.

3 � Cada lista deve conter, pelo menos, a identificação de duas
pessoas elegíveis para o cargo.

4 � Se forem apresentadas listas por mais de um grupo, a vo-
tação incide sobre o conjunto destas listas.

ARTIGO 10.º

O disposto no artigo anterior só será aplicável se a sociedade
for considerada como sociedade com subscrição publica, conces-
sionária do Estado ou de entidade a ele equiparada.

ARTIGO 12.º

Compete ao conselho de administração, sem prejuízo das de-
mais atribuições que lhe conferem a lei e estes estatutos, asse-
gurar a gestão dos negócios sociais e efectuar todas as operações
relativas ao objecto social, para o que lhe são conferidos os mais
amplos poderes, incluindo, nomeadamente, os seguintes:

a) Representar a sociedade, em juízo e fora dele, propor e
contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de
administração poderá delegar os seus poderes num só manda-
tário;

b) Aprovar o orçamento e plano da sociedade;
c) Deliberar a emissão de obrigações e a contracção de emprés-

timos no mercado financeiro nacional e ou estrangeiro e aceitar
a fiscalização das entidades mutuantes;

d) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para exercício de cargos sociais noutras empresas;

e) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis ou
móveis;

f) Trespassar e tomar de trespasse estabelecimentos da activi-
dade da sociedade;

g) Emitir papel comercial ou qualquer outro meio de obtenção
de fundos financeiros, a cada momento permitidos por lei.

ARTIGO 13.º

1 � Todos os documentos que obriguem a sociedade incluin-
do cheques, letras, livranças e aceites bancários terão validade
quando assinados por:

a) O administrador único ou dois administradores;
b) Um administrador e um mandatário da sociedade no exer-

cício do respectivo mandato;
c) Um administrador se para intervir no acto ou actos tiver sido

designado em acta pelo conselho de administração;
d) Dois mandatários;
e) Um mandatário, no caso de a sociedade ter um administra-

dor único ou se, para intervir no acto ou actos, tiver sido desig-
nado em acta pelo conselho de administração ou nela tiverem sido
conferidos poderes a qualquer administrador para o designar;

f) Um mandatário, nos termos da alínea a) do artigo anterior.
2 � Os documentos de mero expediente poderão ser assinados

por um só administrador ou mandatário.

ARTIGO 14.º

Fica expressamente proibido aos administradores e mandatári-
os obrigar a sociedade em actos e contratos estranhos aos negó-
cios sociais.

ARTIGO 15.º

1 � O conselho de administração reunirá, normalmente, uma
vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o presidente
ou dois dos membros o convoquem, devendo as deliberações que
forem tomadas constar das respectivas actas.

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

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

4 � Qualquer administrador pode fazer-se representar nas reu-
niões do conselho por outro administrador mediante carta, que,
explicitando o dia e hora da reunião a que se destina, seja diri-
gida ao presidente, mencionada na acta e arquivada.

5 � Os administradores poderão votar por correspondência a
solicitação do presidente do conselho.

ARTIGO 16.º

1 � Em caso de morte, renúncia ou impedimento, temporário
ou definitivo, de qualquer administrador, o conselho de adminis-
tração providenciará quanto à sua substituição.

2 � Se se tratar de falta definitiva do administrador eleito ao
abrigo das regras especiais consignadas no artigo 10.º, proceder-
se-á a eleição.

ARTIGO 17.º

Os membros do conselho de administração caucionarão ou não
o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela assembleia
geral que os eleger ou, na falta de deliberação, pela importância
mínima legalmente exigida e por qualquer das formas permitidas
por lei.

ARTIGO 18.º

A fiscalização da sociedade será efectuada por um fiscal úni-
co, sendo eleitos em assembleia geral um membro efectivo e um
membro suplente.

ARTIGO 19.º

As atribuições do fiscal único são as que lhe são especifica-
das na lei e as que lhe ficam consignadas nestes estatutos.

ARTIGO 20.º

O fiscal único deverá evidenciar em acta a sua actividade, or-
dinariamente uma vez por trimestre, e extraordinariamente, sem-
pre que o julgue conveniente ou, ainda, responder a qualquer
pedido do conselho de administração para dar o seu parecer so-
bre qualquer assunto que este lhe submeta.
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CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 21.º

1 � A assembleia geral é constituída somente pelos accionis-
tas com direito a voto possuidores de acções ou títulos de subs-
crição que as substituam que, até oito dias antes da realização da
assembleia, as tenham:

a) Averbado em seu nome nos registos da sociedade, sendo no-
minativas;

b) Registado em seu nome nos livros da sociedade ou deposi-
tado em instituição de crédito, ou em intermediário financeiro au-
torizado nos termos da lei, sendo ao portador,

c) Inscritas em conta de valores mobiliários escriturais, se re-
vestirem essa natureza.

2 � O depósito na instituição de crédito ou em intermediário
financeiro e a inscrição referida na alínea c) do número anterior,
têm de ser comprovados por carta emitida por essa instituição que
dê entrada na sociedade, pelo menos, oito dias antes da realiza-
ção da assembleia geral.

3 � Os accionistas só poderão comparecer na assembleia se
comunicarem essa intenção ao presidente da mesa da assembleia
geral, por escrito, até três dias antes da sua realização, salvo se
tiverem efectuado a comprovação a que se refere o número an-
terior.

4 � Os accionistas titulares de acções preferenciais sem voto
e os obrigacionistas não poderão participar nas assembleias ge-
rais, sendo representados nas mesmas pelo seu representante co-
mum.

ARTIGO 22.º

A cada grupo de 100 acções corresponde um voto, tendo os
accionistas tantos votos quanto os correspondentes à parte in-
teira que resultar da divisão por 100 do número de acções que
possuam.

ARTIGO 23.º

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

2 � As pessoas colectivas far-se-ão representar pela pessoa que
para o efeito designarem através de carta cuja autenticidade será
apreciada pelo presidente da mesa.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral poderá funcionar em primeira reunião des-
de que se encontrem presentes ou representados accionistas pos-
suidores de acções que titulem mais de 50% do capital social.

ARTIGO 25.º

1 � A mesa da assembleia geral será constituída por um pre-
sidente, um vice-presidente e um secretário.

2 � O vice-presidente substituirá o presidente em caso de au-
sência ou impedimento deste, competindo-lhe, nomeadamente,
convocar assembleias gerais, dirigi-las e praticar quaisquer actos
ou competências previstas na lei, neste pacto ou em deliberação
de accionistas.

ARTIGO 26.º

A assembleia geral reunirá:
a) Em sessão ordinária, no prazo fixado na lei para a realiza-

ção da assembleia geral anual;
b) Em sessão extraordinária, sempre que o conselho de admi-

nistração ou o conselho fiscal o julguem conveniente ou a reque-
rimento de accionistas que representem, pelo menos, o mínimo
de capital social imposto por lei para este efeito.

ARTIGO 27.º

1 � A remuneração dos membros dos órgãos sociais será fi-
xada pela assembleia geral e poderá assumir a forma de ordena-
do fixo, percentagem nos lucros ou outros benefícios, em conjunto
ou apenas em algumas dessas modalidades.

2 � A assembleia geral poderá eleger uma comissão de ven-
cimentos, constituída por três membros, para o cumprimento do
disposto no número anterior.

3 � A percentagem global dos lucros de exercício destinada a
remuneração dos membros dos órgãos sociais não poderá exceder 5%.

ARTIGO 28.º

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

CAPÍTULO V

Disposições gerais

ARTIGO 29.º

O exercício social coincide com o ano civil.

ARTIGO 30.º

Aos resultados líquidos evidenciados pelos documentos de pres-
tação de contas anuais serão deduzidas as importâncias necessá-
rias à formação ou reconstituição da reserva legal, tendo o rema-
nescente a aplicação que a assembleia geral destinar, podendo esta
deliberar distribuí-los, total ou parcialmente, ou afectá-los a re-
servas.

ARTIGO 31.º

O conselho de administração, obtido o consentimento do con-
selho fiscal, poderá resolver fazer adiantamentos sobre lucros no
decurso de um exercício, nos termos previstos na lei.

ARTIGO 32.º

1 � A assembleia poderá deliberar que o capital seja reembol-
sado total ou parcialmente, recebendo os accionistas o valor no-
minal de cada acção ou parte dele.

2 � A assembleia geral poderá determinar que, em caso de re-
embolso parcial, se proceda a sorteio.

ARTIGO 33.º

Em caso de emissão de novas acções em virtude de aumento
de capital, estas quinhorão nos lucros a distribuir conforme for
determinado na deliberação de aumento e, na falta de tal dispo-
sição, proporcionalmente ao período que mediar entre a data do
início do período de subscrição e o encerramento do exercício
social.

ARTIGO 34.º

Em caso de aumento de capital social por incorporação de re-
servas, a emissão das novas acções respeitará a proporção de entre
as várias categorias existentes, sendo, pois atribuídas ao accionista
acções da espécie por ele detida.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13721984

RENTIBER S. L. � SUCURSAL EM PORTUGAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 620/000816; identificação de pessoa colectiva
n.º 980205891; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 10/
000816.

Certifico que, com relação à representação permanente de so-
ciedade estrangeira (sucursal), cujo os estatutos e o extracto da
inscrição têm o seguinte teor:

CAPÍTULO I

Denominação, domicílio, objecto e duração

ARTIGO 1.º

A sociedade denomina-se Rentiber S. L. Sociedade Unipessoal.
Tem caracter mercantil e rege-se pelos presentes estatutos e

subsidiariamente pela Lei n.º 2/95, de 23 de Março, que regula as
sociedades de responsabilidade limitada, e demais disposições le-
gais complementares.
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ARTIGO 2.º

A sociedade tem o seu domicílio em Madrid, Calle Claudio Coello,
124, 4.º

O único administrador, poderá decidir a criação, encerramen-
to ou mudança de sucursais, assim como mudar o referido domi-
cílio para qualquer outro lugar dentro dos limites do mesmo
município caso em que poderá ser conferida nova redacção a este
artigo.

ARTIGO 3.º

O seu objecto social é a compra, venda, comércio e gestão de
estabelecimentos de venda de vestuário, calçado, peles e acessó-
rios de moda.

ARTIGO 4.º

O seu tempo de duração é indefinido, começando a sua activi-
dade no dia da outorga da escritura pública da sua constituição.

Para os actos e contratos celebrados em nome da sociedade
antes da sua inscrição no Registo Mercantil, aplica-se o pre-
visto na lei.

CAPÍTULO II

Capital social e participações

ARTIGO 5.º

O capital social fixa-se na quantia de 500 000 pesetas.
O referido capital está dividido em 500 participações soci-

ais identificadas de 1 a 500 inclusive, de 1000 pesetas de va-
lor nominal cada uma delas, iguais, acumuláveis e indivisíveis,
que não poderão incorporar-se a títulos negociáveis nem de-
nominarem-se de acções. O capital social está integralmente
subscrito e liberado.

ARTIGO 6.º

As participações sociais não estão em caso algum represen-
tadas por títulos especiais, nominativos ou ao portador, nem se
emitirão resguardos, documentos de segurança, provisórios com
crédito afiançado de uma ou várias participações sociais. O
único título de propriedade é constituído por esta escritura e
nos casos de alteração de capital social pelos outros documen-
tos que foram outorgados. Em caso de aquisição por transmis-
são inter vivos ou mortis causa pelo documento público cor-
respondente.

As certidões do livro de registo de sócios em caso algum subs-
tituirão o título público de aquisição.

ARTIGO 7.º

O sócio que decida transmitir inter vivos a sua participação ou
as suas participações sociais a pessoas estranhas à sociedade, ou
seja a quem não possua a condição de sócio, deverá comunicar
por escrito por forma que faça fé em juízo ao único administra-
dor, que por sua vez notificará os demais sócios no prazo de
15 dias. Estes poderão optar pela compra dentro dos 30 dias se-
guintes à notificação, sendo vários os interessados na aquisição
da participação ou participações, estas serão distribuídas mediante
rateio em função das respectivas partes sociais. No caso de ne-
nhum sócio exercer o seu direito de opção, a sociedade poderá
adquirir essas participações no prazo de outros 30 dias para as
amortizar com a prévia redução do capital social.

Decorrido este último prazo sem que os sócios ou a sociedade
exerçam o seu direito de opção, o sócio fica livre de transmitir
as suas participações sociais pela forma e meio que julgue con-
venientes, desde que a transmissão tenha lugar dentro dos dois
meses seguintes ao término do último prazo indicado. Em caso
contrário deve repetir-se de novo todo o procedimento. Para o
exercício do direito de opção que se concede no presente artigo,
o preço de venda, em caso de discrepância, será fixado por três
peritos nomeados um por cada parte e outro de comum acordo,
ou no caso de não ser possível o comum acordo, pelo árbitro de
equidade referido na disposição final destes estatutos.

São nulas as transmissões a pessoa estranha à sociedade que
não se adeqúem com o previsto nestes estatutos.

ARTIGO 8.º

O direito de opção regulado no artigo anterior não vigorará para
as transmissões mortis causa nem inter vivos quando sejam a fa-
vor do cônjuge, ascendente ou descendente.

ARTIGO 9.º

A aquisição inter vivos ou mortis causa das participações sociais
deve ser comunicada ao único administrador, indicando o nome ou
denominação social, nacionalidade e domicílio do novo sócio, sem
o cumprimento deste requisito, não poderá o adquirente pretender
exercer os direitos que lhe correspondem na sociedade.

ARTIGO 10.º

A transmissão de participações sociais localiza-se em documento
público.

ARTIGO 11.º

A sociedade possuirá um livro de registo de sócios, onde se ins-
creverão os seus dados pessoais, as participações sociais que cada
um deles possua e as alterações que se produzam. Qualquer só-
cio poderá consultar este livro de registos, que estará sob o cui-
dado e responsabilidade dos administradores. O sócio tem direi-
to de obter uma certidão das suas participações na sociedade que
constem no livro de registos.

ARTIGO 12.º

Nos casos de co-propriedade e penhora das participações soci-
ais observa-se, respectivamente, o previsto na Lei das Socieda-
des de Responsabilidade Limitada.

Em caso de usufruto das participações, a qualidade de sócio atri-
bui-se ao nu proprietário, tendo o usufrutuário durante a manu-
tenção do usufruto direito aos dividendos deliberados pela socie-
dade. No restante, as relações entre o usufrutuário, o nu
proprietário e o conteúdo do usufruto regem-se pelo título cons-
titutivo do usufruto, inscrito no livro de registo de sócios. No
que não estiver previsto, o usufruto rege-se pelo estabelecido na
Lei de Sociedades Anónimas e no previsto nesta pela Legislação
Civil aplicável.

CAPÍTULO III

Órgãos da sociedade

ARTIGO 13.º

As decisões dos sócios são tomadas em assembleia geral. As
deliberações sociais adoptam-se por maioria dos votos emitidos,
sempre que representem, pelo menos, um terço dos votos corres-
pondentes às participações sociais em que se divide o capital so-
cial.

ARTIGO 14.º

As decisões dos sócios que tenham por objecto o aumento ou
redução do capital, assim como qualquer outra modificação dos
estatutos sociais que não exijam maioria qualificada requerem o
voto favorável de mais de metade dos votos correspondentes às
participações em que se divide o capital social.

As decisões que tenham por objecto a alteração, fusão ou ci-
são, a supressão do direito de preferência nos aumentos de capi-
tal, a exclusão de sócios e a autorização ao administrador para o
desenvolvimento próprio, análogo ou complementar objecto da so-
ciedade, devem ser adoptadas por dois terços dos votos corres-
pondentes às participações em que se divida o capital social.

ARTIGO 15.º

A convocatória para a assembleia geral deve ser realizada pelo
administrador por carta registada dirigida a cada um dos sócios.

A convocatória deve referir o nome da sociedade, a data e hora
da reunião (para a primeira e segunda convocatória), o nome da
pessoa que realiza a convocatória e a ordem do dia.

A assembleia geral considera-se validamente constituída sem
necessidade de prévia convocatória sempre que esteja presente ou
representado a totalidade do capital social e os presentes aceitem
por unanimidade a celebração da reunião e a sua ordem do dia.

O único administrador, deve convocar a assembleia geral quan-
do lhe for solicitado por um ou vários sócios que representem,
pelo menos, 5% do capital social, referindo na solicitação os as-
suntos que deverão ser tratados em assembleia.

ARTIGO 16.º

A assembleia geral celebra-se ao menos uma vez por ano, den-
tro dos seis primeiros meses de cada exercício para avaliação da
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gestão social, aprovação em caso necessário das contas do exercício
anterior e resolução sobre a aplicação do resultado.

ARTIGO 17.º

As assembleias gerais de sócios têm lugar na localidade em que a
sociedade tenha o seu domicílio sob a presidência do único adminis-
trador; na ausência ou impossibilidade do mesmo, a assembleia será
presidida pelo sócio eleito pelos presentes. Será nomeado secretário
o sócio eleito pelos presentes na assembleia.

As actas das assembleias são aprovadas na forma e termos es-
tabelecidos na lei.

A faculdade de passar certidões das actas e acordos das assem-
bleias gerais, assim como a formalização e tornar público das
mesmas, cabe ao único administrador, em vigor no cargo e ins-
crito no Registo Mercantil.

ARTIGO 18.º

A administração da sociedade atribui-se a um único admi-
nistrador. A sua nomeação e destituição pertence à assembleia
geral.

A nomeação pode recair tanto a pessoa física como jurídica,
sócio ou não sócio. Quando a nomeação recaia sobre pessoa ju-
rídica, esta deverá designar a pessoa física que a represente no
exercício do referido cargo.

O único administrador representará a sociedade em juízo e fora
de juízo, podendo fazer e levar a efeito tudo o que esteja com-
preendido no objecto social, assim como exercer as competênci-
as que não estejam expressamente reservadas por lei ou por es-
tes estatutos à assembleia geral. De maneira meramente enunciativa
correspondem ao administrador, amplamente e sem qualquer
limitação, as seguintes competências e tudo o que com elas esteja
relacionado:

1) Decidir a convocatória das assembleias, ordinárias e extra-
ordinárias, conforme o previsto nestes estatutos, formulando a
ordem do dia e as propostas procedentes;

2) Estabelecer os pressupostos anuais ordinários do exercício
económico e decidir sobre a admissão, contratação e despedi-
mento do pessoal empregado, técnico ou administrativo;

3) Comparecer e estar em juízo, representando a sociedade, por
si ou através de mandatários, advogados ou procuradores, confe-
rindo-lhes os poderes permitidos por lei em questões judiciais ou
outros que tenha por convenientes;

4) Transigir direitos e acções; desistir em juízo e procedimen-
tos; participar em demandas; submeter-se a arbitragens de direi-
to ou equidade, designando árbitros e realizando todos os actos
necessários até obtenção do laudo; fazer ratificações pessoais;
confessar, absolver posições e declarar em juízo; comparecer,
consentir e assinar toda a classe de documentos públicos, tais
como escrituras, actas e requerimentos notariais ou privados. In-
tervir em todo o tipo de procedimentos de quitação e espera,
concursos de credores, suspensões temporárias de pagamento e
falências, assistir às assembleias, nomear liquidatários, adminis-
tradores e intervenientes ou aceitar a sua nomeação;

5) Comparecer perante qualquer classe de organismos sindicais
e laborais, magistraturas de trabalho, ministério do trabalho e ce-
lebrar actos de conciliação com competência a participar, transi-
gir, concordar, fixar, aceitar e abonar indemnizações de todo o
tipo; comparecer, seguir, instar e terminar expedientes, juízos e
incidentes perante as dependências, órgãos e jurisdições anteri-
ormente referidas, interpondo os recursos admitidos em direito,
podendo assinar e apresentar os documentos e provas que julgue
convenientes; receber todo o tipo de notificações e citações e
assinar actas; absolver posições e testemunhar perante todas as
magistraturas de trabalho para as quais possa ser citada a repre-
sentação legal da sociedade delegante;

6) Representar a sociedade perante todo o tipo de ministérios
ou dependências do Estado, da Administração Regional, Autóno-
ma, Provincial ou Local, institutos, mutualidades, comissões ou
associações de carácter público ou oficial e organismos, centros,
empresas ou serviços de carácter autónomo, perante os quais
poderá instar, promover e desenvolver todo o tipo de expedien-
tes administrativos, planos, projectos, autorizações e estudos e
acompanhar todos os seus trâmites, desistir deles, renunciá-los e
transigir acerca deles; caso necessário recorrer dos acordos adop-
tados, esgotando a via administrativa;

7) Outorgar cessões gratuitas de vias, de zonas verdes, de par-
celas para utilização pública e serviços, como esgotos e ilumi-
nação pública, condutas de água, gás, electricidade e outros.
Constituir assembleias de compensação ou outro tipo de
identidades urbanísticas colaboradoras, representando nas mesmas

a sociedade, mesmo que tenha intervido um seu representante.
Instar e acordar com medições e loteamentos urbanísticos,
formalizando a correspondente escritura pública com os actos
jurídicos necessários;

8) Adquirir, onerar e alienar por qualquer título, toda a classe de
bens imóveis e valores imobiliários pelo preço e demais condições
presentes ou futuras que mais convenham; outorgar opções de com-
pra e promessas de venda de imóveis e valores imobiliários, aceitar
as outorgadas a favor da sociedade delegante;

9) Realizar actos de domínio como separações, loteamentos,
agrupamentos, divisões materiais e horizontais estabelecendo os
estatutos e regulamentos pelos que se deve reger a comunidade;
declarar obras novas; constituir e cancelar servidões de todo o
tipo; inscrever os excedentes relativos à extensão superficial de
terrenos, realizar novas descrições de imóveis e de parcelas res-
tantes; instar expedientes de domínio e de quitação de impostos
sobre bens; libertar de hipotecas e penhoras e exercer as acções
reais derivadas de títulos inscritos de acordo com a legislação
hipotecária; dar e tomar de arrendamento, bens móveis e imóveis;
comprar e vender bens móveis; contratar seguros contra todo o
tipo de riscos; contratar serviços, transportes e bens de consumo
de toda a espécie;

10) Decidir, constituir, modificar, subrogar, reduzir, cancelar e
aceitar hipotecas mobiliárias e imobiliárias, hipotecas, servidões,
penhoras, fianças e todo o tipo de garantias, incluindo condições
resolutórias e direitos reais, podendo estabelecer com amplos
poderes pactos, cláusulas e condições que considere convenien-
tes e fixar os prazos e outros requisitos dos contratos que cele-
brem;

11) Celebrar todo o tipo de contratos com o Estado, Comuni-
dades Autónomas, província, município e demais entidades locais
ou institucionais, assim como com particulares. Resolver, rescin-
dir contratos e desistir dos mesmos;

12) Participar em leilões, concursos, leilões e actos de contra-
tação directa com o Estado, Comunidades Autónomas, província,
município e outras entidades locais ou institucionais assim como
com particulares. Realizar e aceitar adjudicações, outorgar e as-
sinar os devidos contratos. Pagar e cobrar certidões e toda a classe
de livranças, aceitar e assinar liquidações e saldos de todo o tipo;

13) Vencer, aprovar, e impugnar contas; efectuar pagamentos
e cobranças de qualquer título ou quantidade, incluindo as livran-
ças do Estado, Comunidades Autónomas, província e municípios
e outras entidades de carácter regional, local, institucional, autó-
nomas ou não; aceitar dos devedores a transferência de bens em
pagamento ou para pagamento de dívidas;

14) Acompanhar, abrir, cancelar contas correntes ou de crédi-
to e cadernetas de aforro, em moeda nacional ou estrangeira, em
todo o tipo de bancos oficiais, incluindo o de Espanha, e priva-
dos, caixas de aforro e outras entidades de crédito; dispor de
fundos mediante cheques, transferências e ordens de pagamento
e realizar o necessário para o decurso normal das referidas con-
tas e cadernetas de acordo com as práticas mercantis;

15) Receber dinheiro e empréstimos de todo o tipo de bancos
oficiais, incluindo o de Espanha, e privados, caixas de aforro e
outras entidades de crédito, com garantia pessoal, hipotecária e
pignoratícia, sobre bens imóveis e valores imobiliários da socie-
dade;

16) Emitir, endossar, negociar, renovar, descontar, cobrar, pro-
testar, letras de câmbio por falta de aceitação e de pagamento e
notificar o referido protesto a endossantes e avalistas; formular
e aceitar contas de saque, de recâmbio e gastos de devolução;

17) Aceitar, intervir e pagar letras de câmbio, receber documen-
tos de notificação de protestos, comparecer perante notário para
alegar incidentes de falsidade ou outros, e pagar ou retirar o efeito
do protesto.

18) Apresentar a cobrança e requerer o pagamento de cheques,
letras de câmbio e outros actos mercantis, e sendo necessário, os
protestos e notificações a avalistas e endossantes; formular e acei-
tar contas de saque, recâmbio e gastos de devolução;

19) Participar em sociedades mercantis de todo o tipo e con-
tas de participação seja como fundador ou de outra forma, reali-
zando entradas em dinheiro, bens móveis, títulos, valores ou bens
imóveis; aceitar cargos directivos ou administrativos, tais como
conselheiro ou administrador em nome da sociedade, designan-
do quem deverá ser nomeado;

20) Participar em assembleias e conselhos com voz e direito a
voto; aprovar e recusar propostas, contas, e relações de despesa
e balanços; protestar informações convocatórias de assembleias
extraordinárias, reuniões de administradores e outros; impugnar
acordos e desistir de impugnações; concordar com dissoluções,
participar na liquidação, quando aconteça, inclusive na qualidade
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de liquidatário e, em geral, realizar todo o tipo de actos e exer-
cer todo o tipo de direitos como sócio ou accionista sem excep-
ção;

21) Prestar fianças e aval em beneficio da sociedade, de comum
acordo ou solidariamente, com ou sem renúncia de benefícios e de
qualquer forma admitida pelas práticas comerciais e bancárias para
garantia de contas de efeitos e de cumprimento de todo o tipo de
contratos e obrigações;

22) Aceitar de terceiros como garantia do cumprimento de obri-
gações, avales bancários ou pessoais, penhoras, anticreses, hipo-
tecas e outras, qualquer que seja a sua natureza;

23) Constituir, modificar, retirar, e cancelar depósitos e fian-
ças de todos os tipos, gratuitos ou remunerados, em dinheiro ou
em valores, em qualquer pessoa ou entidade pública ou privada,
incluindo a Caixa Geral de Depósitos e Banco de Espanha;

24) Solicitar o registo de patentes, marcas, modelos de utili-
zação, rótulos, desenhos e nomes comerciais, assim como as am-
pliações, modificações e renovações das registadas, outorgando
para o efeito, discricionariamente, os poderes que julgue neces-
sários a agentes de propriedade industrial;

25) Realizar todo o tipo de operações de importação e expor-
tação, solicitando as autorizações e licenças necessárias no terri-
tório nacional ou no estrangeiro, actuando perante todo o tipo de
entidades e organismos competentes, por si ou mediante manda-
tários ou agentes oficiais de fronteiras, conferindo-lhe os pode-
res que julgue convenientes;

26) Delegar poderes que poderá revogar, com todas ou algu-
mas das suas competências, a favor de pessoas ou entidades.
Revogar os poderes conferidos pela sociedade. Em caso algum
poderá ser objecto de delegação a prestação de contas e a apre-
sentação de balanços à assembleia geral, nem as competências que
a assembleia atribua ao único administrador, salvo autorização
expressa daquela;

27) Resolver as dúvidas suscitadas na interpretação dos esta-
tutos e suprimir as suas omissões, prestando contas à primeira as-
sembleia geral que se realize;

28) Por último, outorgar e assinar todos os documentos públi-
cos e privados que sejam precisos, necessários e convenientes,
para o exercício efectivo das suas competências.

ARTIGO 19.º

A duração do cargo de único administrador é indefinida.

ARTIGO 20.º

Não poderá ser eleito único administrador, toda a pessoa que
incorrer em alguma das proibições previstas na lei ou nas incom-
patibilidades da Lei n.º 15/1983, de 26 de Dezembro, e noutras
disposições legais vigentes.

ARTIGO 21.º

O cargo de único administrador não é remunerado.

CAPÍTULO IV

Exercício social

ARTIGO 22.º

O exercício social termina a 31 de Dezembro de cada ano. O
único administrador está obrigado a elaborar no prazo máximo
de três meses contados a partir do encerramento do exercício
social, as contas anuais, relatório de gestão e proposta de aplica-
ção dos resultados. As contas anuais são compostas pelo balan-
ço, pelas contas de perdas e ganhos e pela relação de despesas.
Estes documentos que formam uma unidade, devem ser redigi-
dos com clareza e dar uma imagem fiel do património, da situa-
ção financeira e dos resultados da sociedade, de acordo com o
previsto na lei e no Código de Comércio, e devem ser assinados
por todos os administradores. Faltando alguma assinatura o facto
deve ser mencionado nas folhas onde a mesma falte, com expres-
sa indicação da causa.

No prazo que medeia entre a convocatória e a celebração da
assembleia, os sócios podem exercer o direito concedido pelo ar-
tigo 86.º da Lei n.º 2/95, de 23 de Março. Na convocatória faz-
se menção a este direito.

ARTIGO 24.º

Os sócios têm direito aos benefícios repartidos em proporção das
suas respectivas participações sociais.

ARTIGO 25.º

Dos benefícios obtidos em cada exercício, depois de coberta a
dotação para reserva legal e demais exigências legalmente esta-
belecidas, retira-se para fundos de reserva voluntária a percenta-
gem deliberada pela assembleia geral.

CAPÍTULO V

Fusão e cisão

ARTIGO 26.º

Alteração, fusão e cisão da sociedade, respectivamente, cum-
prira o previsto na Lei n.º 2/95, de 23 de Março, reguladora da
Sociedade de Responsabilidade Limitada.

CAPÍTULO VI

Dissolução e liquidação

ARTIGO 27.º

A sociedade dissolve-se pelas causas legalmente previstas.
A assembleia geral designa os liquidatários sempre em número
ímpar.

1 � Apresentação n.º 18/000816.
Representação permanente de sociedade estrangeira (sucursal).
Sede: Calle Claudio Coello, 124, 4.º, Madrid, Espanha.
Objecto: compra, venda, comércio e gestão de estabelecimen-

tos de venda de vestuário, calçado, peles e acessórios de moda.
Capital: 500 000 pesetas.
Local da representação: Rua do General Firmino Miguel, 3, tor-

re 2, 1.º, freguesia de São Domingos de Benfica, Lisboa.
Objecto da representação: compra, venda e gestão de estabe-

lecimentos de venda de vestuário, calçado, peles e acessórios de
moda.

Representante designado: Laurent Skornic, casado, residente na
Avenida de Victor Hugo, 36, Paris 16.º (75), França.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12544450

REDINHA, FERREIRA & VERÍSSIMO � CENTRO
DE MEDICINA DENTÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8514/980625; identificação de pessoa colectiva
n.º 504176510; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 4/6/000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Vera Margarida de
Figueiredo Veríssimo, por renúncia, em 4 de Maio de 2000, e foi
aumentado o capital social de 600 000$ para 6 000 000$, tendo
sido alterado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e
corpo do 4.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos
demais valores constantes da escrituração, é de 6 000 000$ e
corresponde à soma de seis quotas: duas iguais de 200 000$
cada, pertencentes a cada um dos sócios Helena Maria Leitão
Guerra e José Manuel Viana Ferreira, duas quotas uma de
2 720 000$, e outra de 80 000$, pertencentes à sócia Cristina
Isabel Cortez Trindade Viana Ferreira, e duas quotas uma de
2 700 000$, e outra de 100 000$, do sócio Luís António dos
Santos Redinha.

§ único. Aos sócios poderão ser exigidas prestações suplemen-
tares de capital até ao montante global de 30 000 000$.
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ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Luís
António dos Santos Redinha e Cristina Isabel Cortez Trindade Viana
Ferreira.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12995304

SÁFILO PORTUGAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 216/000317; identificação de pessoa colectiva
n.º 504935119; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 19/
000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alterado
parcialmente o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 1.º, e n.º 5 do
artigo 5.º, que passaram a ter a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade continua a adoptar a firma Sáfilo Portugal, L.da,
e tem a sua sede na Rua do Poeta Bocage, 11, letra D, freguesia de
Carnide, concelho de Lisboa.

5.º

5 � A sociedade obriga-se pela assinatura conjunta de dois geren-
tes ou de um gerente e um procurador com poderes para o acto,
excepto nas matérias abaixo indicadas, em que será suficiente a
assinatura de um gerente para obrigar a sociedade:

a) Redacção, celebração, alteração e cessação, em nome e re-
presentação da sociedade, de quaisquer contratos de compra e
venda relativos a produtos incluídos no objecto social da socie-
dade;

b) Redacção, celebração, alteração e cessação de quaisquer
acordos ou contratos com a Sáfilo SpA ou outras sociedades do
grupo Sáfilo;

c) Pagamentos às sociedades pertencentes ao grupo Sáfilo, sem
qualquer limitação de valor;

d) Assinatura da correspondência da sociedade;
e) Levantamento, perante qualquer entidade pública ou priva-

da, de quaisquer bens ou documentos relativos à sociedade, dan-
do a respectiva quitação;

f) Cobrança de qualquer quantia que seja devida à sociedade,
dando a respectiva quitação e recibo, propusitura de quaisquer ac-
ções com vista a cobrança e recuperação de créditos de que a so-
ciedade seja titular.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12603309

OMEPUL � OFICINA METALÚRGICA
DE PULVERIZADORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 28 466/600519; identificação de pessoa colectiva
n.º 500557004; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
29/000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, 3.º e 6.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade continua a adoptar a denominação de OMEPUL �
Oficina Metalúrgica de Pulverizadores, L.da, e tem a sua sede na
Rua do Benformoso, 140, sobreloja, na freguesia do Socorro,
concelho de Lisboa.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro e nos de-
mais bens e valores constantes da escrita, é de 1 000 000$ e corres-
ponde à soma de duas quotas: uma do valor nominal de 100 000$,
pertencente à sócia Ilda Cardoso Pereira Pires, e outra do valor
nominal de 900 000$, pertencente ao sócio Fernando Dias Pires.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral incumbe ao sócio Fernando Dias Pires,
que fica desde já nomeado gerente.

2 � Para obrigar a sociedade é necessária e suficiente a assi-
natura de um gerente.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12995541

TREATY � ESTRATÉGIA FINANCEIRA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 583/000728; identificação de pessoa colectiva
n.º 504674579; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 35/
000728.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação TREATY � Estraté-
gia Financeira, S. A., e tem a sua sede na Avenida do Engenheiro
Duarte Pacheco, Empreendimento das Amoreiras, torre 1, 12.º
piso, freguesia de Santa Isabel, em Lisboa.

2 � A administração fica desde já autorizada a transferir ou
deslocar a sede social dentro do mesmo concelho ou para conce-
lho limítrofe, bem como instituir delegações, filiais, sucursais,
agências ou outras formas de representação no País ou no estran-
geiro.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto investimentos mobiliários e imo-
biliários, prestação de serviços conexos de consultadoria e estra-
tégia financeira a sociedades participadas e outras.

ARTIGO 3.º

A sociedade pode, por decisão da administração, participar em
sociedades com objecto igual ou diferente do seu, e em agrupa-
mentos complementares de empresas.

ARTIGO 4.º

1 � O capital social é de 50 000 euros, integralmente, subscrito
e realizado, é representado por 50 000 acções com o valor nomi-
nal de 1 euro cada.

2 � As acções são nominativas ou ao portador, escriturais ou
não, reciprocamente convertíveis nos termos da lei e podem ser
representadas por títulos 1, 5, 10, 100, 1000, 10 000, 20 000 e
50 000 acções.

ARTIGO 5.º

A sociedade pode adquirir acções próprias e fazer sobre elas
as operações mais convenientes que forem permitidas por lei.

ARTIGO 6.º

1 � Os accionistas fundadores, em primeiro lugar, e os restan-
tes, em segundo, têm direito de preferência no caso de alienação
de acções nominativas.

2 � O accionista que pretenda alienar parte ou a totalidade das
suas acções nominativas, deverá informar a administração, por
carta registada, do preço e condições de alienação.

3 � A administração deverá informar os restantes accionistas, por
carta registada, no prazo de 15 dias a contar da data de recepção.

4 � No período de 20 dias, contados desde a data do envio da
carta referida no número anterior, os accionistas que queiram
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exercer o seu direito de preferência, deverão informar a administra-
ção, igualmente por carta registada.

ARTIGO 7.º

1 � Por decisão da administração, a sociedade pode emitir ac-
ções preferenciais, acções remíveis e obrigações de qualquer tipo,
convertíveis ou não em acções, que dêem ou não direito a subs-
crição de acções, nominativas ou ao portador, dentro dos limites
legais.

2 � A administração fixará os termos da emissão, da suas con-
dições e modalidades de subscrição a realizar.

ARTIGO 8.º

1 � Os accionistas deliberam nos termos da lei, designada-
mente, através de assembleias gerais regularmente convocadas.

2 � Os accionistas podem tomar deliberações unânimes por es-
crito e, bem assim, reunir em assembleia geral, sem observância
de formalidades prévias, desde que estejam todos presentes ou re-
presentados e todos manifestem a vontade de que a assembleia
se constitua e delibere sobre determinados assuntos.

ARTIGO 9.º

1 � Os accionistas têm direito de participar nas assembleias
gerais desde que façam prova da sua qualidade, por qualquer meio
idóneo, até 10 dias antes da data da assembleia geral.

2 � Em assembleia geral, a cada 1000 acções corresponde um
voto.

ARTIGO 10.º

Os accionistas podem-se fazer representar, em assembleia ge-
ral, por qualquer pessoa, desde que a respectiva representação seja
comunicada por fax ou carta.

ARTIGO 11.º

1 � A assembleia geral de sócios reúne no prazo de três me-
ses a contar da data do encerramento do exercício, para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e contas do exercício
anterior;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral da administração da sociedade;
d) Proceder às eleições que, legal e estatutariamente, lhe se-

jam atribuídas ou aquelas que eventualmente se tomem necessá-
rias.

ARTIGO 12.º

1 � A administração da sociedade compete a um administra-
dor único, que pode ser accionista ou não, eleito pelo período de
três anos, sem prejuízo de reeleição, já decidido em assembleia
geral.

2 � O administrador fica dispensado de prestar caução e não
receberá qualquer remuneração pelo exercício da sua função, até
que, de outro modo, seja decidido em assembleia geral.

3 � A sociedade obriga-se com assinatura do administrador ou
de um ou mais mandatários, nos termos e limites dos respecti-
vos mandatos.

ARTIGO 13.º

A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único, eleito
em assembleia geral por um período de três anos, sem prejuízo
de reeleição.

ARTIGO 14.º

1 � Os lucros líquidos, apurados em cada ano, terão a seguinte
aplicação:

a) 5% para o fundo de reserva legal, enquanto não estiver pre-
enchido;

b) O restante para ser distribuído, conforme deliberação em as-
sembleia geral.

2 � A administração, com o consentimento do fiscal único,
poderá resolver a atribuição de adiantamentos sobre os lucros no
decurso do exercício, observando os termos legais.

ARTIGO 15.º

Por deliberação de sócios, fica a sociedade autorizada a
derrogar os princípios dispositivos da lei.

Disposição final e transitória

Ficam desde já designados para o triénio de 2000-2002, os se-
guintes corpos sociais:

Administrador único, Susana Isabel Pimenta de Sousa, soltei-
ra, maior, residente na Rua de David Sousa, 27, 2.º frente, em
Lisboa.

Fiscal único: Ledo & Morgado � Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, com o n.º 63, com sede no Edifício Bom
Sucesso Trade Center, Praça do Bom Sucesso, 61, 13.º piso,
no Porto, representada por Manuel Maria de Paula Reis Boto,
casado, residente na Rua de São Bernardo, 102, rés-do-chão,
em Lisboa, revisor oficial de contas n.º 523; suplente, Jorge
Bento Martins Ledo, casado, residente na Rua de Pero Escobar,
147, Leça da Palmeira, em Matosinhos, revisor oficial de con-
tas n.º 591.

2 � O administrador nomeado fica, desde já, autorizado a efec-
tuar levantamentos da conta bancária da sociedade para fazer face
a despesas de constituição da mesma, nos termos do artigo 277.º
do Código das Sociedades Comerciais.

3 � O administrador fica, a partir desta data, autorizado a ce-
lebrar quaisquer negócios jurídicos em nome e por conta da so-
ciedade no âmbito do respectivo objecto, incluindo a aquisição de
imóveis para a sua actividade, pelo preço, nos termos e condi-
ções que entender convenientes.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038369

TENANCY � PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9661/990923; identificação de pessoa colectiva
n.º 504605771; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 50/
000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o aumento do capital de 5000 euros para 50 000 euros, ten-
do o respectivo registo o seguinte teor:

Reforço de capital:
Montante do reforço e como foi subscrito: 45 000 euros, em di-

nheiro subscrito pelos novos sócios, Óscar Augusto Nogueira, ca-
sado com Fernanda Maria da Silva Gomes Nogueira na comunhão
de adquiridos, Urbanização do Aqueduto, 35, Vila do Conde, John
Edward Leon Miller, casado com Maria Sebastiana Miller na co-
munhão geral, Praceta de Bernardo Santareno, 105, 3.º, direito,
traseiras, Senhora da Hora, Matosinhos, e Ruben Duarte de Freitas
Cabral, casado com Maria de Fátima de Andrade Cabral na co-
munhão geral, Esplanada Rio de Janeiro, Nevogilde, Porto com
15 000 euros cada.

Capital após o reforço: 50 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038741

TRW-INTEGRATED SUPPLY CHAIN SOLUTIONS � CONSUL-
TADORIA E COMERCIALIZAÇÃO DE SOFTWARE E
HARDWARE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7240/970704; identificação de pessoa colectiva
n.º 503916170; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 17/
000801.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto ao artigo 6.º, que passou a
ter a seguinte redacção:

6.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5 000 000$ e cor-
responde à soma das seguintes quotas, uma no valor nominal de
2 600 000$, uma no valor nominal de 1 200 000$, e outra no va-
lor de 1 200 000$, todas pertencentes à sócia Sociedade Largotim
International Holding, BV.
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O texto completo do contrato, na sua redacção actualizada, ficou
depositado na pasta respectiva.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12039420

TRANSES � CONSULTADORIA, ESTUDOS
E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 9652/990922; identificação de pessoa colectiva n.º 504620207;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7; números e data
das apresentações: 21/22/000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a cessação das funções da gerência de Armindo António Cordeiro,
por renúncia, em 24 de Julho de 2000, e foi alterado parcialmente
o contrato quanto ao n.º 1 do artigo 3.º, que passou a ter a seguinte
redacção:

3.º

1 � O capital social, integralmente subscrito e realizado em di-
nheiro, é de 15 000 euros, e corresponde à soma de cinco quotas,
uma do valor nominal de 9750 euros, pertencente ao sócio José
Manuel Proença Boavida, outra do valor nominal de 3000 euros,
pertencente à sócia Maria Guida Andrade de França Gouveia Boavida,
outra do valor nominal de 750 euros, pertencente ao sócio Pedro
de França Gouveia Boavida, outra do valor nominal de 750 euros,
pertencente ao sócio, Nuno Filipe França Gouveia Boavida, e outra
do valor nominal de 750 euros, pertencente à sócia Maria João
Gouveia Boavida.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12038458

VELHO PÁTEO DE SANT�ANA � RESTAURANTE BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9187/990409; identificação de pessoa colectiva
n.º 504600800; inscrição n.º 3; número e data da apresentação:
34/000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumenta-
do o capital social de 400 000$ para 1 200 000$, tendo sido altera-
do parcialmente o contrato quanto ao artigo 3.º, que passou a ter a
seguinte redacção:

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais dos va-
lores nominais de 600 000$ cada, uma de cada sócia Jardins do
Gradil � Empreendimentos Urbanísticos, L.da, e Rosalina Rações
Caeiro.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12995738

VUMBA � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 433/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 505013126; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 42/
000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação.

Designação de gerente, em 26 de Julho de 2000, António Augusto
Serra Campos Dias da Cunha, casado, residente na Rua de Borges
Carneiro, 18, 5.º, esquerdo, Lisboa.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12038709

SOLUBEMA � SOCIEDADE LUSO-BELGA
DE MÁRMORES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 12 174/281017; identificação de pessoa colectiva
n.º 500272425; inscrição n.º 26; número e data da apresentação:
39/000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação.

Designação dos órgãos sociais, em 19 de Maio de 2000.
Período: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: presidente, Jean Kezirian, casado,

19, Rue du Docteur Finlay, 75015 Paris, França; vice-presiden-
te, Carlos Alberto Martins Portas, casado, residente na Calçada
da Estrela, 65, 2.º, Lisboa; administrador-delegado: José Manuel
Figueira de Sousa Barreto, casado, residente na Rua de São João
Nepomuceno, 34, 2.º, direito, Lisboa; vogais: Francis Dikran
Kezirian, solteiro, maior, residente com o primeiro, António Ma-
cedo de Castro, casado, residente na Rua do Jasmim, lote 16,
Birre, Cascais, Vasco George Osório de Barros, casado, residen-
te na Rua de Alexandre Herculano, 67, 1.º, Vila Viçosa, e Alain
Georges Emile Demouster, casado, residente na Quinta de Santo
António da Mina, Laveiras, Caxias, Oeiras.

Conselho fiscal: presidente, Jacques dos Santos, casado, resi-
dente na Rua de Carlos Oliveira, 3, 2.º, Lisboa; vogais: Álvaro
Simões Baptista, casado, residente na Avenida dos Estados Uni-
dos da América, 80, 9.º, direito, Lisboa, e Caiano Pereira, Antó-
nio e José Reimão, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas,
residente na Avenida de Gomes Pereira, 41, 2.º, esquerdo, Lis-
boa; suplente, José Jorge da Costa Martins Reimão, casado, re-
sidente na Rua do Conde de Almoster, 90, 6.º, C, Lisboa (revi-
sor oficial de contas).

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038725

RESIDÊNCIA IDEAL DA AVENIDA JOÃO CRISÓSTOMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 052/770128; identificação de pessoa colectiva
n.º 500658641; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 20/
000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi
redenominado o capital para euros e posteriormente aumentado
de 1995,19 euros para 5000 euros, ficando assim alterado parci-
almente o contrato quanto ao artigo 2.º, que passou a ter a se-
guinte redacção:

2.º

O capital social, integralmente realizado, é de 5000 euros e cor-
responde à soma de duas quotas, sendo uma de 4500 euros, per-
tencente ao sócio António Manuel Pereira Mimoso, e outra de
500 euros, pertencente à sócia Maria de Lurdes Soares Gomes Ri-
beiro Mimoso.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12840769

OXFORD � SOCIEDADE COMERCIAL DE VESTUÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 655/770608; identificação de pessoa colectiva
n.º 500655774; inscrição n.º 11; número e data da apresentação:
1/000801.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registado
o seguinte:

Projecto de fusão.
Modalidade: transferência global do património.
Sociedade incorporante: a própria sociedade.
Sociedade incorporada: Momentos � Confecções, L.da, com

sede na Rua de Luís Pastor de Macedo, 5-B, Lisboa.
Alterações projectadas na sociedade incorporante:
Reforço de capital para 50 000 euros, com redenominação e

transformação em sociedade anónima.
Firma: OXFORD � Sociedade Comercial de Vestuário, S. A.
Capital: 50 000 euros.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038997

ROCHETA CAEIRO � ADMINISTRAÇÃO
DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 728/830124; identificação de pessoa colectiva
n.º 501350586; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
15/000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi aumen-
tado o capital social de 500 000$ para 2 000 000$, tendo sido al-
terado parcialmente o contrato quanto ao artigo 4.º, que passou
a ter a seguinte redacção:

4.º

O capital social é de 2 000 000$, está integralmente realizado
em dinheiro e nos diversos valores do activo e corresponde à
soma das seguintes quotas: duas de 830 000$ de cada um dos
sócios Ana Maria Vila Moura da Fonseca Rocheta Caeiro e Aní-
bal da Gama Caeiro, uma de 100 000$, da própria sociedade, e
três de 80 000$ de cada um dos sócios José Miguel da Fonseca
Rocheta Caeiro, Ana Isabel da Fonseca Rocheta Caeiro Nave
Catalão, e Maria do Rosário da Fonseca Rocheta Caeiro Lemos
de Mendonça.

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

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038440

TRAJECTÓRIA � FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 584/000728; identificação de pessoa colectiva
n.º 505042665; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 45/
000728.

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

1.º

1 � A sociedade adopta a firma Trajectória � Formação e
Desenvolvimento Desportivo, L.da, e tem sede na Avenida de Elias
Garcia, 123, 3.º, direito, Lisboa, freguesia de Nossa Senhora de
Fátima.

2 � A sociedade poderá instalar todos e quaisquer estabeleci-
mentos, sucursais, agências, delegações ou outras formas de re-
presentação social, em qualquer lugar do território nacional, bem
como transferi-los ou encerrá-los.

3 � A sociedade poderá por deliberação da assembleia geral,
adquirir participações sociais noutras sociedades de responsabi-
lidade limitada, com objecto igual ou diferente ao que exerce, ou
ainda em sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamen-
tos complementares de empresas.

2.º

O seu objecto é a formação, ensino, treino e desenvolvimento
desportivo, físico e atlético de jovens, promoção de actividades

desportivas e culturais na área do lazer, desporto, férias e ocupação
de tempos livres, organização de eventos desportivos.

3.º

O capital social é de 50 000 euros, integralmente subscrito e realiza-
do em numerário e correspondente à soma de duas quotas, uma de
45 000 euros, pertencente sócio Paulo Manuel Carvalho de Sousa, e
outra de 5000 euros, pertencentes à sócia Trajectória � Meios de
Comunicação Publicidade e Relações Públicas, L.da

4.º

A cessão de quotas a estranhos depende do consentimento pré-
vio da sociedade e do sócios quer terão direito de preferência, se-
gundo o regime previsto pelos artigos 200.º e 231.º do Código das
Sociedades Comerciais.

5.º

1 � A gerência da sociedade compete a um ou mais gerentes,
sócios ou não que serão nomeados em assembleia geral, ficando
desde já nomeado para o cargo o sócio Paulo Manuel Carvalho
de Sousa.

2 � A gerência pode ou não ser remunerada de acordo com
deliberação da assembleia geral.

3 � A sociedade poderá constituir mandatários nos termos dos
artigos 261.º, n.º 2, do Código das Sociedades Comerciais.

4 � A sociedade obriga-se em todos os actos e contratos pela
assinatura de um gerente ou de um mandatário nos termos dos
poderes que lhe forem conferidos.

5 � Os gerentes não poderão assinar letras de favor, fianças
ou abonações, nem obrigar a sociedade em quaisquer actos es-
tranhos ao objecto social.

6.º

As assembleias gerais serão convocadas por meio de cartas re-
gistadas, dirigidas ao sócios com, pelo menos, 15 dias de ante-
cedência, excepto se a lei exigir outras formalidades.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos casos se-
guintes:

a) Morte, insolvência ou falência do sócio titular;
b) Arresto, arrolamento ou penhora da quota;
c) Venda ou adjudicação judicial da quota.

8.º

Para todas as questões entre os sócios e a sociedade, emergentes
deste contrato social, designadamente as relativas à validade e in-
terpretação das respectivas cláusulas e exercício de direitos sociais
é exclusivamente competente o foro da comarca de Lisboa.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038407

TRANSPORTES JOLIAUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 342; identificação de pessoa colectiva n.º 500474206;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037850

RIÁCULO � SOCIEDADE HOTELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1249; identificação de pessoa colectiva n.º 501104631; data
da apresentação: 000713.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12425311

SOCIEDADE DE TÁXIS ESTRELA LISBONENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 33 903; identificação de pessoa colectiva n.º 500449805;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291129

TEMPHORÁRIO � CEDÊNCIA DE PESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 64 031/861001; identificação de pessoa colectiva
n.º 501721193; inscrição n.º 6; número e data da apresentação: 11/
000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 1.º, n.º 1, e 2.º,
que passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade passa a adoptar a denominação
TEMPHORÁRIO � Empresa de Trabalho Temporário, L.da, e
tem a sua sede em Lisboa, na Avenida do Almirante Reis, 201,
1.º, freguesia de São Jorge de Arroios.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de cedência tempo-
rária de trabalhadores para utilização de terceiros utilizadores,
bem como desenvolvimento de actividades de selecção, orienta-
ção e formação profissional, consultadoria e gestão de recursos
humanos.

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

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12583235

S. U. P. SOCIETÄT FÜR UNTERNEHMENSPLANUNG
INTERNATIONAL AG PORTUGAL, SUCURSAL

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 590/000801; inscrição n.º 1; número e data da apresen-
tação: 15/000801.

Certifico que, com relação à representação permanente de so-
ciedade estrangeira (sucursal), cujo os estatutos e o extracto da
inscrição têm o seguinte teor:

I � Firma, sede e objecto social

ARTIGO 1.º

Firma e sede social

Sob a denominação social de S. U. P. Societät Für
Unternehmensplanung International AG, foi constituída em
Basileia, uma sociedade anónima. O conselho de administração,
poderá criar, através de deliberação, estabelecimentos e agências
na Suíça ou em território estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto social

O objecto da sociedade consiste na prestação de serviços rela-
cionados com a realização de planeamento empresarial, de âm-

bito nacional e internacional, em especial nos sectores do planea-
mento estratégico, do marketing, do planeamento financeiro e de
pessoal. A sociedade poderá desenvolver todas as actividades que
se integrem no objecto social ou que apresentem conexão com os
meios ao seu dispor. A sociedade poderá igualmente participar em
sociedades com um objecto social semelhante, bem como adqui-
rir participações no capital de sociedades com objecto análogo e
criar delegações ou outras formas de representação no território
nacional ou estrangeiro.

II � Capital social, acções, livro de registo de acções, transmissão
das acções e direito de preferência na subscrição

ARTIGO 3.º

Capital social e acções

1 � O capital social é de fr. 150�000, dividido e representado por
1500 acções nominativas no valor nominal de fr. 100, cada uma.
Cada uma das acções nominativas poderá ser realizada por um terço.

2 � O conselho de administração poderá emitir certificados
correspondentes a uma ou a mais acções em vez de títulos.

3 � As acções e os certificados deverão ser assinados pelo
conselho de administração.

ARTIGO 4.º

Livro de registo de acções

1 � O conselho de administração dispõe de um livro de registo
de acções relativo às acções nominativas, no qual são inscritos o
nome e a morada dos seus titulares e usufrutuários.

2 � A inscrição no livro de registo de acções faz prova da
aquisição, a favor do seu titular ou usufrutuário, da acção ou
certificado.

3 � O conselho de administração terá de certificar a inscrição
aposta sobre as acções ou certificados.

4 � Presume-se accionista ou usufrutuário, todo aquele que es-
teja inscrito, como tal, no livro de registo de acções.

5 � O conselho de administrador poderá anular inscrições
constantes do livro de registo de acções, após audição dos visa-
dos, sempre que tais inscrições tenham resultado da indicação, por
parte do adquirente, de elementos falsos. Este deverá ser imedi-
atamente informado sobre a referida anulação.

6 � No período entre o convocação para uma assembleia ge-
ral e a sua realização, não poderão ser feitas inscrições no livro
de registo de acções.

ARTIGO 5.º

Conversão das acções

A assembleia geral, poderá em qualquer altura, por maioria de
dois terços dos votos representados e maioria absoluta do valor
nominal das acções representadas, deliberar a conversão das ac-
ções nominativas em acções ao portador ou a situação inversa.

ARTIGO 6.º

Transmissão das acções

1 � A transmissão do direito de propriedade ou de outro di-
reito real menor sobre as acções ou certificados, dá-se pela en-
trega do título endossado ao adquirente.

2 � A transmissão do direito de propriedade ou de outro di-
reito real menor sobre as acções, carece do consentimento do con-
selho de administração.

3 � O conselho de administração poderá recusar o consenti-
mento, sempre que invoque um fundamento relevante. São con-
siderados fundamentos relevantes:

a) O caso do adquirente ser concorrente da sociedade ou de ou-
tra sociedade do grupo;

b) O caso do adquirente adquirir, pela transmissão, mais de
10% das acções nominais emitidas;

c) O caso do adquirente não possuir nacionalidade suíça ou não
ser possuidor de autorização de residência em território suíço;

d) O caso do adquirente não ser uma pessoa singular;
e) O caso do adquirente não trabalhar pessoalmente para a so-

ciedade.
4 � O conselho de administração poderá ainda recusar o con-

sentimento, apresentando ao alienante uma proposta de aquisição
das acções em favor da sociedade, de outros accionistas ou de ter-
ceiros, pelo valor real das mesmas, no momento em que lhe foi
solicitado o consentimento.
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5 � O conselho de administração poderá, igualmente, recusar o
consentimento, caso o adquirente não declare expressamente que as
acções foram adquiridas em seu nome e a suas custas.

6 � São consideradas como adquirente único, as pessoas co-
lectivas e sociedades em nome colectivo, em relação de depen-
dência em razão do capital, da direcção ou outras, bem como
todas as pessoas singulares e colectivas em relação de associa-
ção.

7 � Caso as acções tenham sido adquiridas por intermédio de
sucessão, partilha, regime matrimonial de bens ou execução ju-
dicial, o conselho de administração só poderá recusar o consen-
timento, se a sociedade propuser ao adquirente a aquisição das
acções pelo seu valor real.

8 � Tanto o adquirente (no caso previsto no n.º 7) como o ad-
quirente (em todos os outros casos de transmissão) poderão exi-
gir que um juiz determine, na sede social da sociedade, o valor
real das acções. Os custos desta avaliação serão suportados pela
sociedade.

9 � Caso o adquirente não recuse a proposta de aquisição das
acções no prazo de um que um juiz determine, na sede social da
sociedade, o valor real das acções. Os custos desta avaliação se-
rão suportados pela sociedade.

10 � A propriedade das acções e todos os direitos com ela co-
nexos, pertence ao alienante, enquanto não for conferida qualquer
autorização obrigatória necessária a este efeito.

11 � No caso de aquisição das acções por via de sucessão, par-
tilha, regime matrimonial de bens ou execução judicial, a trans-
ferência da propriedade e direitos conexos para o adquirente, só
ocorre no momento em que é prestado o consentimento pelo con-
selho de administração.

12 � Caso o conselho de administração não recuse o consen-
timento, no prazo de três meses a contar do pedido, ou no caso
de recusa injustificada de consentimento, considera-se que o con-
sentimento foi prestado.

ARTIGO 7.º

Direito de preferência na subscrição

1 � Em aumentos de capital, os accionistas têm direito a subs-
crever um número de acções proporcional ao valor nominal das
acções de que sejam titulares.

2 � A deliberação da assembleia geral relativa ao aumento de
capital apenas poderá suspender o direito de preferência na subs-
crição com base em fundamentos relevantes. São considerados
fundamentos relevantes, a aquisição de novas sociedades, partes
ou participações em sociedades e a participação dos trabalhado-
res. A suspensão do direito de preferência na subscrição não
poderá favorecer ou beneficiar ninguém, sem motivo sério.

III � Obrigações

ARTIGO 8.º

Quantidade, transmissão

1 � A sociedade emitiu, no momento da sua constituição,
100 obrigações. As obrigações são nominativas. Elas poderão ser
cedidas a todos aqueles que tenham ligação aos sócios fundado-
res da sociedade, aos seus accionistas, aos trabalhadores com
cargos de direcção ou a todos aqueles que demonstrem merecê-
las, por terem prestado a sociedade um serviço importante. A
transmissão das obrigações carece do consentimento do conselho
de administração; este consentimento poderá ser recusado sem
indicação de qualquer fundamento.

2 � O conselho de administração possui um registo, que con-
tém a identificação de todos os titulares de obrigações, pelo nome,
morada e número de obrigações, que possuem.

ARTIGO 9.º

Direitos

As obrigações concedem o direito a participar na assembleia
geral que delibere:

a) A distribuição dos dividendos da sociedade;
b) O aumento de capital ou a distribuição de direitos de pre-

ferência na subscrição de novas acções emitidas;
c) O direito a uma parte do resultado da liquidação, em caso

de dissolução da sociedade.
A assembleia geral delibera o montante a atribuir aos titulares

de obrigações, no caso de distribuição de dividendos ou de dis-
solução da sociedade.

IV � Órgãos da sociedade

ARTIGO 10.º

Disposições gerais

São órgãos da sociedade:
1) A assembleia geral;
2) O conselho de administração;
3) O conselho fiscal.

1 � A assembleia geral

ARTIGO 11.º

Competências

A assembleia geral de accionistas é o órgão máximo da socie-
dade. Esta tem como competências indelegáveis:

a) A definição e alteração dos estatutos;
b) A nomeação e destituição dos membros do conselho de ad-

ministração ou do conselho fiscal;
c) A aprovação anual das contas da sociedade e a deliberação

sobre a distribuição anual de lucros, designadamente a determi-
nação dos dividendos;

d) A substituição dos membros do conselho de administração;
e) A deliberação sobre todos os assuntos que o conselho de ad-

ministração submeta à sua apreciação;
f) A deliberação sobre todos os assuntos que a lei ou os esta-

tutos lhe atribuam.

ARTIGO 12.º

Convocação

1 � A assembleia geral é convocada pelo conselho de admi-
nistração, ou, em caso de necessidade, pelo conselho fiscal.

2 � A assembleia geral ordinária terá lugar, uma vez por ano,
no prazo de seis meses a contar do fecho das contas da sociedade.
As assembleias gerais extraordinárias são convocadas de acordo
com as necessidades sociais.

3 � A convocação da assembleia geral poderá ser exigida por
um ou mais accionistas, que representem no seu conjunto, um mí-
nimo de 10% do capital social. A convocação é feita por escrito,
mediante indicação da ordem do dia.

ARTIGO 13.º

Forma da convocação

1 � A convocação da assembleia geral tem lugar por escrito,
com uma antecedência mínima de 20 dias face ao dia da sua re-
alização e é enviada a todos aqueles que estejam registados como
accionistas no livro de registo de acções.

2 � A convocação deverá conter os assuntos sobre os quais
vão incidir as deliberações e deverá tornar públicos as propostas
do conselho de administração ou dos accionistas, que solicitaram
a realização da assembleia geral.

3 � A assembleia geral não poderá deliberar sobre assuntos
não incluídos na ordem do dia, à excepção dos casos relativos a
pedidos de realização de assembleias gerais extraordinárias ou de
auditorias.

4 � A deliberação de assuntos contidos dentro da ordem do
dia ou de assuntos que não exijam a forma de deliberação, não
necessitam ser anunciados antes da assembleia geral.

ARTIGO 14.º

Apresentação do relatório da gestão
e das contas do exercício

1 � Até 20 dias antes da data da assembleia geral ordinária,
deverão ser apresentados, na sede social, para consulta dos ac-
cionistas, o relatório da gestão e as contas do exercício. Os ac-
cionistas poderão exigir cópia desta documentação. Com base
nesta documentação, os accionistas serão informados de como
decorrerá a assembleia geral.

2 � Os accionistas poderão igualmente, durante o período de
um ano, a contar da realização da assembleia geral, solicitar o re-
latório da gestão e as contas da sociedade, na versão aprovada
pela assembleia geral.
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ARTIGO 15.º

Assembleia universal

1 � Os titulares ou representantes de titulares de acções po-
derão reunir-se em assembleia geral, sem observância de forma-
lidades prévias, desde que todos manifestem a vontade de que a
assembleia se constitua e delibere.

2 � No decurso desta assembleia geral poderão ser objecto de
deliberação todos os assuntos relacionados com a actividade da
sociedade, desde que estejam presentes todos os titulares ou re-
presentantes de titulares de acções.

ARTIGO 16.º

Direito de voto dos accionistas

1 � A cada acção corresponde um voto, independentemente do
seu valor.

2 � Têm direito de voto, todos aqueles inscritos no livro de
registo de acções e ainda aqueles com poderes conferidos, por es-
crito, pelos accionistas. Os representantes legais não necessitam
qualquer procuração escrita.

3 � O representante deverá ser igualmente accionista, no caso
de não se tratar de um representante legal.

4 � Caso a sociedade proponha aos accionistas um membro
de um dos seus órgãos, ou outra pessoa igualmente dependente
(representante do órgão) como representante na votação durante
a assembleia geral, esta terá obrigatoriamente de indicar uma
pessoa independente, que represente os accionistas na mesma
votação.

5 � Representantes dos órgãos e representantes independentes
deverão informar a sociedade da quantidade, natureza, valor no-
minal e categoria das acções que representam. O presidente co-
munica todos estes elementos, no seu conjunto, à assembleia
geral.

ARTIGO 17.º

Deliberações e maioria de votos

1 � A assembleia geral pode deliberar, qualquer que seja o nú-
mero de accionistas presentes ou representados.

2 � As deliberações da assembleia geral são tomadas, sempre
que a lei não disponha imperativamente em contrário, por maio-
ria dos votos. Votos nulos e abstenções não são tomados em conta
para a determinação da maioria dos votos.

3 � Em caso de segunda votação, a deliberação é tomada por
maioria relativa dos votos. O presidente tem voto de qualidade,
em caso de empate.

4 � Nas deliberações sobre a destituição dos membros do con-
selho de administração, as pessoas que tiveram qualquer tipo de
relação com a direcção da sociedade não têm direito de voto.

ARTIGO 18.º

Deliberações de relevo

1 � Só poderão ser tomadas por uma maioria de dois terços
dos votos representados na assembleia geral as deliberações re-
lativas:

a) À alteração do objecto social;
b) À introdução de acções com direito de voto;
c) À limitação da transmissibilidade das acções nominativas;
d) Aos aumentos de capital sob condição ou sujeito a aprova-

ção;
e) Aos aumentos de capital próprio, através de entradas em es-

pécie ou aquisição de bens, bem com a atribuição de benefícios
especiais;

f) À limitação ou suspensão de direitos de preferência na subs-
crição;

g) À transferência da sede social da sociedade;
h) À dissolução da sociedade sem liquidação;
i) À conversão de acções nominativas em acções ao portador

e a operação inversa;
k) À alteração do artigo 6.º, n.os 1 a 3, e do artigo 16.º dos es-

tatutos.
2 � Disposições estatutárias, que prevejam maiorias mais exi-

gentes que as legalmente estabelecidas, para a tomada de delibe-
rações, terão de ser respeitadas.

3 � Accionistas nominativos que não tenham participado na
votação de uma deliberação de alteração do objecto social ou de
introdução de acções com direito de voto, não serão afectados,
durante o período de seis meses com início na data da publica-

ção no Diário Comercial Suíço, pelas limitações estatutárias à trans-
missibilidade das acções.

ARTIGO 19.º

Participação do conselho fiscal

1 � A assembleia geral só poderá aprovar as contas anuais e
deliberar a distribuição de dividendos, mediante o relatório anu-
al das contas e na presença de um membro do conselho fiscal.

2 � A presença desse membro do conselho fiscal só poderá ser
dispensada mediante deliberação unânime nesse sentido.

ARTIGO 20.º

Direito dos accionistas à informação

1 � Todos os accionistas têm o direito de exigir ao conselho
de administração, durante a assembleia geral, todas as informa-
ções relativas à actividade da sociedade, bem como a ser infor-
mados pelo conselho fiscal sobre a certificação das contas.

2 � Deve ser concedida toda a informação necessária ao exer-
cício dos direitos dos accionistas. Poderá ser recusada a presta-
ção de informação, sempre que esta possa violar segredos de
negócio ou outros interesses legítimos da sociedade.

3 � Os livros da sociedade e a sua correspondência, só pode-
rão ser tornados públicos, mediante autorização expressa da as-
sembleia geral, decisão do conselho de administração ou salva-
guarda da manutenção dos segredos de negócio.

ARTIGO 21.º

Fiscalização especial

Todos os accionistas têm o direito de solicitar à assembleia ge-
ral que realize uma fiscalização especial a determinadas situações,
com vista a esclarecê-las, sempre que tal seja necessário para pro-
porcionar o correcto exercício dos direitos dos accionistas e es-
tes já tenham exercido o seu direito à informação.

ARTIGO 22.º

Presidente da mesa

A presidência da mesa da assembleia geral cabe ao presidente
do conselho de administração, e na sua ausência a outro mem-
bro do conselho de administração. Na ausência de todos os mem-
bros do conselho de administração, a assembleia indica um pre-
sidente da mesa, por maioria dos votos expressos.

ARTIGO 23.º

Actas

1 � O presidente da mesa escolhe uma pessoa encarregue de
elaborar a acta, e em caso de necessidade, uma ou várias pesso-
as encarregues de contar os votos, que não terão necessariamen-
te de ser accionistas.

2 � A acta contém:
a) A quantidade, natureza, valor nominativo e categoria das ac-

ções dos accionistas, dos representantes dos órgãos e dos repre-
sentantes independentes, representadas na assembleia;

b) As deliberações e resultados das votações;
c) As questões colocadas e respostas dadas;
d) As explicações dadas, para a acta, pelos accionistas.
3 � A acta deverá ser assinada pelo presidente da mesa e pelo

responsável pela sua elaboração.
4 � É concedido aos accionistas o direito de ler a acta.

2 � O conselho de administração

ARTIGO 24.º

Composição e duração dos mandatos

1 � O conselho de administração é composto por um ou mais
membros, nomeados pela assembleia geral, para um mandato com
a duração de um ano, sendo que o intervalo entre uma assembleia
geral ordinária e a seguinte, é considerado de um ano. É admiti-
da a renovação dos mandatos. Em caso de substituição, os mem-
bros eleitos cumprirão os tempo de mandato restante dos seus
antecessores.

2 � Os membros do conselho de administração deverão ser ac-
cionistas ou representantes de uma pessoa colectiva ou sociedade
comercial, que detenha participações na sociedade.
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3 � No caso de existirem grupos de accionistas com diversas
posições jurídicas, cada um deles terá direito, ao abrigo do esta-
belecido no artigo 709, parágrafo 1 da OR, a estar representado
no conselho de administração, com, pelo menos, um membro.

ARTIGO 25.º

Competências genéricas

1 � O conselho de administração tem competência para deci-
dir todas as matérias que não sejam da competência da assem-
bleia geral, de acordo com a lei ou as disposições estatutárias.

2 � O conselho de administração é o órgão executivo da so-
ciedade, sempre que não tenha delegado as suas competências.

ARTIGO 26.º

Competências indelegáveis

1 � O conselho de administração tem as seguintes competên-
cias indelegáveis:

a) Direcção da sociedade e a obrigação de dar as instruções ne-
cessárias ao seu funcionamento;

b) Estruturação da organização;
c) Estruturação das finanças da sociedade, designadamente o

controlo e o planeamento financeiros;
d) Nomeação e destituição das pessoas encarregues da direc-

ção da sociedade;
e) Supervisão das pessoas responsáveis pela direcção da socie-

dade, e do respeito por elas de leis, estatutos, regulamentos e ori-
entações;

f) Elaboração do relatório anual, bem como a preparação da as-
sembleia geral e suas propostas;

g) Notificação do juiz em caso de sobre endividamento da so-
ciedade.

2 � O conselho de administração pode delegar em alguns dos
seus membros, individualmente considerados, a preparação e apre-
sentação da suas propostas. Este terá ainda que acautelar que to-
dos os seus membros estejam devidamente informados.

ARTIGO 27.º

Delegação de poderes e regulamento interno de empresa

1 � O conselho de administração poderá, de acordo com o es-
tabelecido no regulamento interno da empresa, delegar a direc-
ção da sociedade ou alguns dos seus aspectos em alguns dos seus
membros ou em terceiros (directores).

2 � O regulamento interno de empresa estrutura a direcção,
determina os lugares necessários a esta e suas funções e regula-
menta a prestação de contas.

ARTIGO 28.º

Poderes de representação e de vinculação

1 � O conselho de administração representa, externamente, a
sociedade. Sem prejuízo de outras disposições especiais, a assi-
natura conjunta de dois membros do conselho de administração
vincula a sociedade.

2 � O conselho de administração pode delegar os poderes de
representação da sociedade num ou mais dos seus elementos ou
em terceiros (directores).

3 � O conselho de administração poderá conferir poderes a
procuradores.

4 � O conselho de administração determina a forma da sua
vinculação.

ARTIGO 29.º

Constituição

O conselho de administração determina a sua constituição in-
terna. Ele designa o seu presidente e o secretário. O secretário
não necessita ser membro do conselho de administração.

ARTIGO 30.º

Reuniões, decisões, actas

1 � O presidente do conselho de administração ou o seu re-
presentante convocam as reuniões e orientam as sessões de tra-
balhos.

2 � Cada membro do conselho de administração poderá soli-
citar, ao presidente, a convocação de uma reunião, apresentando
justificação para o efeito.

3 � O conselho de administração poderá deliberar na presença da
maioria dos seus membros.

4 � As decisões do conselho de administração são tomadas por
maioria dos votos. O presidente tem direito de voto e voto de qua-
lidade.

5 � Não é exigível qualquer quórum decisório, quando se pre-
tenda propor uma alteração aos estatutos, desde que se respeitem
as disposições legais sobre aumentos de capital ou realização de-
ferida das entradas.

6 � Deverá ser elaborada uma acta das decisões e sessões do
conselho de administração, a ser assinada pelo presidente e pelo
secretário.

ARTIGO 31.º

Decisões tomadas por outras vias de comunicação

1 � As decisões do conselho de administração poderão ser to-
madas por escrito, através de telegrama, telex, telefax ou através
de um outro meio de comunicação, que permita a comprovação
da decisão, sempre que a lei não o impeça e nenhum dos seus
membros a isso se oponha. As decisões tomadas desta forma
serão transcritas para acta.

ARTIGO 32.º

Compensações

1 � O conselho de administração determina uma compensa-
ção, de natureza fixa, para a realização das competências e atri-
buições, que lhe são cometidas por lei ou pelos estatutos. Os
membros do conselho de administração têm ainda direito ao pa-
gamento dos seus custos.

2 � O conselho de administração está autorizado a compen-
sar de forma especial, quaisquer esforços extraordinários dos seus
membros.

ARTIGO 33.º

Direito à informação

1 � Qualquer conselho de administração tem o direito de exi-
gir informações sobre todos os assuntos relacionados com a ac-
tividade da sociedade.

2 � Impende sobre todos os membros do conselho de admi-
nistração, bem como todos aqueles encarregues da direcção da so-
ciedade, o dever de informação.

3 � Fora das reuniões do conselho de administração, podem
todos os seus membros exigir às pessoas encarregues da direc-
ção, informações sobre o curso das actividades da sociedade, e
mediante autorização do presidente, exigir informações específi-
cas sobre algumas matérias.

4 � Sempre que tal seja necessário para o cumprimento de
uma tarefa, os membros do conselho de administração poderão
requerer ao presidente acesso aos livros e actas da sociedade.

5 � Caso o presidente recuse um pedido de informação, au-
dição ou acesso, cabe ao conselho de administração a decisão
final.

3 � O conselho fiscal

ARTIGO 34.º

Eleição

A assembleia geral elege, de acordo com as disposições legais,
um conselho fiscal, para o mandato de um ano.

ARTIGO 35.º

Fiscalização

1 � O conselho fiscal verifica a regularidade dos livros da so-
ciedade e contas do exercício, bem como a proposta relativa ao
destino dos lucros do exercício.

2 � O conselho de administração põe ao dispor do conselho
fiscal, a pedido deste, todos os documentos e transmite-lhe todas
as informações necessárias ao desempenho das suas funções.

ARTIGO 36.º

Relatório

O conselho fiscal elabora um relatório escrito sobre a sua ac-
ção fiscalizadora, dirigido a assembleia geral, contendo ou não
limitações ou manifestando o seu desacordo com as contas do
exercício.
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ARTIGO 37.º

Protecção dos segredos do negócio, dever de sigilo

1 � Os membros do conselho fiscal deverão respeitar, na ela-
boração do relatório sobre a sua acção fiscalizadora, todos os se-
gredos de negócio da sociedade.

2 � Os membros do conselho fiscal não estão autorizados a
comunicar as informações obtidas no desempenho da sua função,
a accionistas ou terceiros, á excepção da obrigação de prestação
de informações a algum auditor especial.

IV � Apreciação anual da situação da sociedade

ARTIGO 38.º

Exercício anual

O conselho de administração determina o início e termo do
exercício anual.

ARTIGO 39.º

Relatório anual

1 � O conselho de administração elabora, em cada exercício,
um relatório anual sobre a actividade da sociedade, composto
pelas contas do exercício, pelo relatório e contas e, em caso de
imposição legal, pela globalidade das contas da empresa.

2 � As contas do exercício são compostas pela demonstração
de resultados, o balanço e o anexo ao balanço e à demonstração
de resultados.

3 � O relatório anual expõe o desenvolvimento da actividade
da sociedade, bem como a sua situação financeira e económica.
Ele menciona igualmente todas os aumentos de capital realiza-
dos durante o exercício, bem como a certificação de contas.

V � Dissolução e liquidação da sociedade

ARTIGO 40.º

À dissolução e liquidação da sociedade aplica-se o direito su-
íço das obrigações.

VI � Comunicações e publicações

ARTIGO 41.º

1 � As comunicações aos accionistas são feitas por carta.
2 � As publicações são levadas a cabo junto do Diário Comer-

cial Suíço.

1 � Apresentação n.º 15/000801.
Representação permanente de sociedade estrangeira � sucur-

sal.
Firma: S. U. P. Societät Für Unternehmensplanung International

AG.
Sede: Leonhardsgraben, 55, 4051 Basileia, Suíça.
Objecto: prestação de serviços relacionados com a realização

de planeamento empresarial, de âmbito nacional e internacional,
em especial nos sectores do planeamento estratégico, do
marketing, do planeamento financeiro e de pessoal.

Capital: 150 000 francos suíços.
Local da representação: Rua de Garret, 12, 2.º, freguesia do Sa-

cramento, Lisboa.
Objecto da representação: consultoria de gestão, em especial na

área da selecção de recursos humanos qualificados.
Representante designado: Peter Cohen, solteiro, residente em

Gartenstrasse 21, 4102 Binningen, Suíça.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12039446

RÃO COMÉRCIO INTERNACIONAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 586/000731; identificação de pessoa colectiva
n.º 505086573; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 25/
000791.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade denomina-se Rão Comércio Internacional,
Unipessoal, L.da, e tem a sua sede na Calçada do Cascão, 15, rés-
do-chão, direito, em Lisboa.

2 � Por simples deliberação da gerência, a sede poderá ser
transferida para qualquer outro local dentro do mesmo concelho
ou para concelhos limítrofes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto o comércio de importação e ex-
portação de cerâmica decorativa, artesanato, rochas ornamentais,
manufacturas em ferro forjado, tapeçarias, todos e quaisquer ob-
jectos religiosos.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros representado por uma única quota de igual valor, per-
tencendo à única sócia Ana Maria Rão Freire Vecino Vieira.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência social, a sua representação em juízo e fora
dele, activa e passivamente, será exercida pela sócia Ana Maria
Rão Freire Vecino Vieira, a qual é desde já nomeada gerente.

2 � Para obrigar a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, basta a assinatura da gerente.

3 � No âmbito normal da sua competência a gerente poderá:
a) Comprar e vender viaturas automóveis para e da sociedade,

mesmo através de leasing;
b) Dar ou tomar de arrendamento quaisquer locais;
c) Adquirir ou trespassar quaisquer estabelecimentos comerciais.

ARTIGO 5.º

Entre a própria sócia e a sociedade poderão ser celebrados
quaisquer negócios jurídicos 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.

ARTIGO 6.º

A sócia única fica autorizada a fazer prestações suplementares
de capital até ao montante global de 10 vezes o capital social.

ARTIGO 7.º

A sociedade poderá livremente participar, sob qualquer forma,
no capital social de sociedades já existentes ou a constituir, qual-
quer que seja a sua natureza ou objecto, bem como no capital de
sociedades reguladas por leis especiais e em agrupamentos com-
plementares de empresas e desde que, em sociedades por quotas
não fique na situação de única sócia dessa sociedade.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038849

S. DE MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9691/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 502710748; inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 13/
000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato quanto aos artigos 3.º e 4.º, que
passaram a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 30 000 000$, correspondente à soma das
seguintes quotas: uma de 250 000$ e outra de 100 000$, perten-
cente à sócia Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello, uma
de 250 000$, pertencente ao sócio arquitecto Diogo José de Mello,
uma de 50 000$ e outra de 9 750 000$, pertencentes ao sócio
Diogo José de Mello; uma de 50 000$ e outra de 9 750 000$,
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pertencentes ao sócio João Sepúlveda de Mello, e uma de 50 000$,
e outra de 9 750 000$, pertencentes a sócia Teresa Maria
Sepúlveda José de Mello Morais.

ARTIGO 4.º

1 � Ficam designados gerentes todos os sócios da sociedade,
a saber: Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello, arquitecto
Diogo José de Mello, Diogo José de Mello, João Batista
Sepúlveda José de Mello e Teresa Maria Sepúlveda José de
Mello Morais.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção do sócio arquitec-
to Diogo José de Mello ou com a intervenção conjunta de dois
gerentes.

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

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12583243

S. DE MELLO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9691/991006; identificação de pessoa colectiva
n.º 502710748; inscrição n.º 4; número e data da apresentação: 9/
000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o aumento do capital social de 650 000$ para 30 000 000$,
tendo o respectivo registo o seguinte teor:

Reforço de capital.
Montante do reforço e como foi realizado: 29 350 000$, reali-

zado em espécie pela sócia Maria Teresa da Gama Sepúlveda de
Mello.

Capital após o reforço: 30 000 000$.

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

Certifico ainda que o texto seguinte é a reprodução integral do
relatório do revisor oficial de contas, relativo às entradas em es-
pécie.

Relatório para os efeitos previstos no artigo 28.º do Código
das Sociedades Comerciais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 262/86, de 2 de Setembro (verificação das entradas em
espécie).

1 � Introdução:
O presente relatório, emitido nos termos previstos no artigo 28.º

do Código das Sociedades Comerciais, tem por objectivo funda-
mentar o valor de realização pela sócia Maria Teresa da Gama
Sepúlveda de Mello, da sua participação no aumento de capital,
de 650 000$ para 30 000 000$, a efectuar pela S. de Mello, L.da,
com sede na Avenida da Praia da Vitória, 14, 5.º, freguesia de
São Jorge de Arroios, em Lisboa, com número de identificação
de pessoa colectiva 502710748 e matriculada na Conservatória do
Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção sob o n.º 9691/991006.

2 � Capital social e sócios:
A S. de Mello, L.da, tem actualmente o capital social de

650 000$ que, de acordo com os últimos registos da empresa, se
apresenta dividido em cinco quotas, como segue:

                                                                          Quotas

Diogo José de Mello ............................................... 250 000$00
Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello ........ 250 000$00
Diogo José de Mello ............................................... 50 000$00
Teresa Maria Sepúlveda José de Mello Morais ... 50 000$00
João Baptista Sepúlveda José de Mello ................ 50 000$00

                         Total ....................................... 650 000$00

3 � Aumento de capital:
A S. de Mello, L.da, vai aumentar o seu capital social para

30 000 000$, sendo a sua realização assegurada pela sócia Maria
Teresa da Gama Sepúlveda de Mello, através da entrega em es-
pécie de uma fracção autónoma destinada a escritório, situada na
Avenida de 25 de Abril, 184, 1.º, C, em Cascais, descrita no
n.º 4 deste relatório, à qual foi atribuído, por avaliação efectua-
da, o valor de 29 350 000$.

4 � Descrição da propriedade:
A propriedade a avaliar situa-se na Avenida de 25 de Abril,

184, 1.º, C, fracção H, no Edifício Grei, em Cascais, está des-
crita na Conservatória de Registo Predial de Cascais sob o
n.º 1822 e inscrita na matriz sob o artigo 7812 H, da freguesia
de Cascais.

É uma fracção autónoma com a área de 60,0 m2, que está presen-
temente ocupada por um consultório dentário, o qual paga de renda
mensal a quantia de 350 000$.

Esta propriedade engloba também um lugar de estacionamen-
to designado pelo n.º 11, situado ao nível do piso -3, correspon-
dente à sub-sub-cave, com a particularidade de ter acesso direc-
to pela Rua do Mercado, artéria paralela à Avenida de 25 de
Abril.

Verificámos as descrições e inscrições relativas à propriedade
através da certidão emitida pela Conservatória do Registo Predi-
al de Cascais.

5 � Titulariedade:
A propriedade identificada no n.º 4 deste relatório, sobre a qual

não incidem quaisquer ónus, está inscrita a favor de Maria Tere-
sa da Gama Sepúlveda de Mello, casada em regime de separa-
ção de bens com Diogo José de Mello, residente na Avenida da
Praia da Victória, 14, 5.º, em Lisboa, conforme comprovámos
pelo registo efectuado na conservatória respectiva.

6 � Avaliação da propriedade. Critério seguido:
Com base em informação disponibilizada em relatório técnico

de avaliação, devidamente apoiado e pormenorizado, elaborado
por uma credenciada empresa da especialidade, que teve em aten-
ção, nomeadamente:

Rendimento mensal;
Característica do edifício em que está implantada (comércio e

escritórios);
Construção recente;
Localização;
Área ocupada.
Avaliámos a propriedade imobiliária em análise pelo valor glo-

bal (arredondado) de 29 350 000$.
No apuramento daquele valor foram seguidos dois métodos:

método comparativo e método do rendimento.
Pelo método comparativo, que consiste em aplicar às áreas en-

volvidas determinados índices unitários, calculados a partir do co-
nhecimento de valores praticados cm transacções de fracções
idênticas, em locais de valorização equiparável, apurou-se um
valor de 28 200 000$.

Pelo método do rendimento, que tomou por base a renda men-
sal, apurou-se um valor de 30 545 000$.

Considerando os diferentes aspectos que preponderam as situ-
ações de fracções comerciais ocupadas com arrendamentos, numa
perspectiva de valorização ponderada, calculámos a média arit-
mética daqueles montantes tendo-se obtido o relendo valor de
29 350 000$.

7 � Declaração:
Em consequência do exposto, certificámos que o valor indica-

do no n.º 6 de 29 350 000$, satisfaz a realização em espécie, pela
sócia Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello, no aumento de
capital da S. de Mello, L.da, de 650 000$ para 30 000 000$.

Após as operações de aumento de capital, da divisão da quota
detida pela sócia Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello e
da transmissão das quotas que resultem dessa divisão, a posição
final dos sócios na sociedade fica apresentar-se assim:

                                                               Quotas

Arquitecto Diogo José de Mello ........................... 300 000$00
Maria Teresa da Gama Sepúlveda de Mello ....... 300 000$00
Diogo José de Mello .............................................. 9 800 000$00
Teresa Maria Sepúlveda José de Mello Morais .... 9 800 000$00
João Baptista Sepúlveda José de Mello ............... 9 800 000$00

                       Total ....................................... 30 000 000$00

Lisboa, 6 de Junho de 2000. � Espírito Santo, Cruz e Coelho,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas n.º 113, representada
por Luís Filipe Pinto Gonçalves da Cruz, revisor oficial de con-
tas n.º 73.

Está conforme o original.

5 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12525677
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TÁXIS QUARESMA DIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 10 647/000824; identificação de pessoa colectiva
n.º 504907875; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000824.

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

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma Táxis Quaresma Dias, L.da

2 � A sociedade tem a sua sede na Rua de José Relvas, 20,
1.º, direito, freguesia do Beato, concelho de Lisboa.

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

ARTIGO 2.º

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

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, encontra-se integralmente re-
alizado em dinheiro e corresponde à soma de duas quotas de igual
valor nominal de 2500 euros cada, tituladas uma por cada um dos
sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, con-
forme for deliberado em assembleia geral, compete a sócios ou
não sócios.

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

3 � Fica desde já nomeado gerente o sócio Carlos Alberto
Quaresma Dias.

ARTIGO 5.º

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

São seus sócios Carlos Alberto Quaresma Dias e António Go-
mes.

Está conforme o original.

31 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12567132

VUMBA � PROJECTOS E INVESTIMENTOS
FINANCEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 433/000602; identificação de pessoa colectiva
n.º 505013126; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 16/
000602.

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

ARTIGO 1.º

Firma e sede

1 � A sociedade denomina-se VUMBA � Projectos e Inves-
timentos Financeiros, L.da, e tem a sua sede em Lisboa, na Ave-
nida do Engenheiro Duarte Pacheco, torre 2, piso 9, sala 2, fre-
guesia de Santa Isabel.

2 � A gerência da sociedade poderá mudar livremente o lo-
cal da sede social dentro do concelho ou para concelho limí-
trofe, bem como deliberar a abertura e encerramento de quais-
quer sucursais, filiais, delegações, agências, escritórios ou
quaisquer outras formas de representação, no território nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a elaboração e execução de
estudos e projectos económico-financeiros, a prestação de servi-
ços de promoção, concepção e assessoria a empresas comerciais
ou a quaisquer outras entidades privadas, a realização de inves-
timentos financeiros e apoio à realização e execução por tercei-
ros de investimentos financeiros.

2 � Poderá também adquirir e ou vender quaisquer participa-
ções incluído participações como sócia de responsabilidade ilimi-
tada, noutras empresas, sociedades, consórcios, associações, joint-
ventures, agrupamentos de interesse económico, já existentes ou
em vias de constituição, com objecto igual ou diferente do seu,
mesmo que através de aquisição e cessão de acções ou quotas, e
sobre essas participações fazer todas as operações que tiver por
convenientes.

ARTIGO 3.º

Capital social

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
100 000 euros, correspondente a três quotas, duas com o valor de
49 000 euros cada uma, pertencentes respectivamente a Patrick
António Wende Dias da Cunha e a Alexandre Wende Dias da
Cunha, e uma com o valor de 2000 euros, pertencente a Vumba
Exploração Florestal Agro-Pecuária e Turismo, S. A.

ARTIGO 4.º

Prestações suplementares

1 � Mediante deliberação da assembleia geral, poderão ser exi-
gidas aos sócios prestações suplementares de capital, uma ou mais
vezes, até ao limite de 1 000 000 de euros.

2 � A celebração de contratos de suprimentos não depende da
prévia deliberação dos sócios.

ARTIGO 5.º

Cessão de quotas

1 � A transmissão entre vivos, total ou parcial, das quotas e
as divisões a elas necessárias são livres apenas para a própria so-
ciedade ou entre os sócios, ficando desde já concedido o consen-
timento para a cessão e para a divisão da quota.

2 � Fora dos casos previstos na alínea precedente, a cessão
depende do prévio consentimento da sociedade, e, uma vez dado,
os sócios não cedentes, na proporção das suas quotas, terão di-
reito de preferência nas exactas condições do negócio sobre o qual
a preferência é exercida.

3 � O prazo para a sociedade deliberar é de 60 dias a contar
do pedido escrito de consentimento, que deverá obrigatoriamen-
te mencionar a identificação do cessionário e as condições da
cessão.

4 � O prazo para os sócios exercerem o seu direito de prefe-
rência é de 30 dias a contar da data da deliberação que prestou o
consentimento à cessão, ou, na sua falta, nos 30 dias seguintes ao
termo do prazo concedido à sociedade para deliberar sobre tal pe-
dido de consentimento.

ARTIGO 6.º

Amortização de quotas

1 � A sociedade poderá deliberar a amortização compulsiva
de qualquer quota, sem o consentimento do respectivo titular,
sempre que, sem o consentimento da sociedade, a quota seja dada
em penhor, arrestada, penhorada ou por qualquer outra forma
sujeita a arrematação ou venda judicial.

2 � O valor da quota a amortizar, nos termos do número an-
terior, será determinado pelo valor que resultar do último balan-
ço aprovado, sem qualquer correcção dos seus elementos activos
ou passivos, a pagar em duas prestações semestrais e iguais no
prazo de um ano após a fixação definitiva da contrapartida, sal-
vo se outro for o valor imposto por lei imperativa.

ARTIGO 7.º

Gerência

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, será constituída por dois ou
mais gerentes, sócios ou não.
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2 � À gerência são atribuídos os mais amplos poderes de admi-
nistração, incluindo os poderes para:

a) Onerar e alienar quaisquer bens móveis ou imóveis da socie-
dade;

b) Onerar, alienar ou locar o estabelecimento;
c) Comprar, onerar ou vender qualquer participação social;
d) Acordar, confessar, desistir ou transigir em qualquer acção

ou processo judicial.
ARTIGO 8.º

Vinculação da sociedade

A sociedade obriga-se pelas assinaturas:
a) De dois gerentes, conjuntamente;
b) De um ou mais mandatários, nos precisos termos dos res-

pectivos instrumentos de mandato.

ARTIGO 9.º

Assembleias gerais

1 � As assembleias gerais são convocadas, por qualquer dos
gerentes, por meio de carta registada com aviso de recepção, ex-
pedida com 15 dias de antecedência sobre a data em que devam
ter lugar, indicando os assuntos a tratar.

2 � Poderá qualquer sócio fazer-se representar, bastando para
o efeito simples carta dirigida à sociedade.

3 � O disposto no presente artigo não prejudica a faculdade,
concedida por lei, de as deliberações serem tomadas por escrito,
ou de ser dispensada a convocação quando estejam presentes to-
dos os sócios e queiram deliberar.

ARTIGO 10.º

Distribuição dos lucros

Os lucros líquidos resultantes do balanço, deduzida a percen-
tagem obrigatória para a constituição do fundo de reserva le-
gal, serão distribuídos pelos sócios na proporção das suas quo-
tas, salvo se, por deliberação tomada em assembleia geral por
simples maioria, forem afectos total ou parcialmente, à cons-
tituição ou reforço de outros fundos ou destinados a outras
aplicações específicas.

ARTIGO 11.º

Dissolução

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

2 � Compete à assembleia geral deliberar sobre a fixação dos
poderes dos liquidatários, incluindo quanto à continuação da ac-
tividade da sociedade, à obtenção de empréstimos, à alienação do
património social, em globo ou em partes, o trespasse do estabe-
lecimento e sobre a partilha do activo quando a ele houver lu-
gar, em espécie ou em valor.

ARTIGO 12.º

Disposições gerais

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais
podem ser derrogados por deliberação dos sócios.

Gerentes designados: Alexandre Wende Dias da Cunha e
Patrick António Wende Dias da Cunha.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13720813

TÁXIS LUCAS & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 774; identificação de pessoa colectiva n.º 500453640;
data da apresentação: 000705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas dos anos de 1998 e 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12025305

TÁXIS LUVAZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 930; identificação de pessoa colectiva n.º 500541213;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037206

TÁXIS RABECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 567; identificação de pessoa colectiva n.º 500422397;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070742

TÁXIS SERRADINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 60 989; identificação de pessoa colectiva n.º 500279691;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845779

TRICK-LYN � COMÉRCIO DE OURIVESARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7829; identificação de pessoa colectiva n.º 503970484; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12607851

SANOFIL � SOCIEDADE DE REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 869; identificação de pessoa colectiva n.º 500239827;
data da apresentação: 000713.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas dos anos de 1998 e 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566969

UNIVETE � TÉCNICA PECUÁRIA, COMÉRCIO
E INDÚSTRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 51 725; identificação de pessoa colectiva n.º 500744297;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566918
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TÁXIS ESTRELA DE ALFAMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 887; identificação de pessoa colectiva n.º 500502226;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037893

TÁXIS JOSÉ BENTO DOS REIS & PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 020; identificação de pessoa colectiva n.º 500453993;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037958

TRIPONTO � SERVIÇOS COMERCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9046; identificação de pessoa colectiva n.º 504500074; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567027

TÁXIS ROSEIRAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 695; identificação de pessoa colectiva n.º 500422400;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845744

SOARES & OLIVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 927; identificação de pessoa colectiva n.º 500547025;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794991

VIDA ARTÍSTICA � INICIATIVAS CULTURAIS,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9905; identificação de pessoa colectiva n.º 504639978; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566977

VGS � CONSULTORES DE EMPRESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1922; identificação de pessoa colectiva n.º 502312327; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566985

VIRGÍNIA DE JESUS & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 20 342; identificação de pessoa colectiva n.º 500834172;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12626139

UNIÃO COMERCIAL DE S. BENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 16 839; identificação de pessoa colectiva n.º 500541027;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 10850147

TOMÁS & FONSECA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 817; identificação de pessoa colectiva n.º 500899380;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070920

STM � SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO
DE PUBLICIDADE, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8458; identificação de pessoa colectiva n.º 502801310; data
da apresentação: 000704.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12062898

THE MEDIA EDGE (PORTUGAL) � SERVIÇOS
PUBLICITÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8989; identificação de pessoa colectiva n.º 504347845; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567000
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TERRANOVA � COMÉRCIO E INDÚSTRIA
DE PRODUTOS ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 61 659; identificação de pessoa colectiva n.º 501585915; data da
apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794754

TODAÇO � SOCIEDADE DE URBANIZAÇÃO
E CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7211; identificação de pessoa colectiva n.º 503781819; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 11006765

W S ATKINS � CONSULTORES E PROJECTISTAS
INTERNACIONAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 297; identificação de pessoa colectiva n.º 501912290;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12425206

TOMÁS & ANJOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 814; identificação de pessoa colectiva n.º 500927286;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13764349

TÁXIS AUGUSTO A. LOPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 54 147; identificação de pessoa colectiva n.º 500421730;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037222

TÁXIS ANTÓNIO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 56 976; identificação de pessoa colectiva n.º 500421692;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794738

RUI CARLOS RODRIGUES COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 605; identificação de pessoa colectiva n.º 501403590;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567043

TÁXIS ESTRELA OBIDENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 023; identificação de pessoa colectiva n.º 500474354;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13764489

TÁXIS SIMÕES & ROSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9426; identificação de pessoa colectiva n.º 500453276; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070793

TÁXIS ANTÓNIO & MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 217; identificação de pessoa colectiva n.º 500917710;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037940

TÁXIS ELISA GRAÇA & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 198; identificação de pessoa colectiva n.º 500421935;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037834

TRANSPORTES DE CARGA MOURANUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 69 423; identificação de pessoa colectiva n.º 501562524;
data da apresentação: 000713.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037559

TÁXIS OLIVEIRA & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 503; identificação de pessoa colectiva n.º 500422338;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794827

TÁXIS GRACELINO & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 092; identificação de pessoa colectiva n.º 500495122;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12606499

TÁXIS MANUEL DOS SANTOS JÚNIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 585; identificação de pessoa colectiva n.º 500939098;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12606812

TRANSPORTES PROGRESSO DA PICHELEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 277; identificação de pessoa colectiva n.º 500962294;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037826

TRANSPORTES JOSÉ NUNES & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8002; identificação de pessoa colectiva n.º 504016610; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070939

TRANSPORTES CARLOS ISIDRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5162; identificação de pessoa colectiva n.º 503217735; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070823

TELEDADOS � TELECOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 514; identificação de pessoa colectiva n.º 502156414; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 10844856

TELES SALDANHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9337; identificação de pessoa colectiva n.º 504745344; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567035

TÁXI ADELAIDE AMARAL, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9353; identificação de pessoa colectiva n.º 504455052; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627356

TÁXIS A. NUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 30 450; identificação de pessoa colectiva n.º 500541329;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07795270

ORGAMATIC � SISTEMAS DE INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 58 488; identificação de pessoa colectiva n.º 501053468;
data da apresentação: 000703.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12062758

VENTILARCO � ESTUDOS, PROJECTOS E INSTALAÇÕES
DE VENTILAÇÃO  E AR CONDICIONADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 331; identificação de pessoa colectiva n.º 500829330;
data da apresentação: 000705.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

24 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12063088

VBM SOCIEDADE DE ESTUDOS E PROJECTOS
DE INVESTIMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 55 000/800506; identificação de pessoa colectiva
n.º 501334289; data da apresentação: 000714.

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

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 13750470

RF 178 � SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7513/970506; identificação de pessoa colectiva
n.º 503870994; inscrição n.º 5; número e data da apresentação: 8/
000710.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 12 de Janeiro de 2000.
Rui Manuel Nunes de Oliveira Roldão, José Miguel Ferreira

Sousa Sardinha e José Manuel Carvalho Santana Carlos.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11007397

OS NOSSOS AMIGOS DE ANA & ALEXANDRE  COMÉRCIO
DE ANIMAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7523/970513; identificação de pessoa colectiva
n.º 503870954; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 16/
000707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
28 de Fevereiro de 2000.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11007273

OBRABITAT � FISCALIZAÇÃO E COORDENAÇÃO
DE OBRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8054/980106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504030558; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 24/
000726.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
8 de Março de 2000.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13702149

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES JOSÉ DA COSTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 248; identificação de pessoa colectiva n.º 500256098;
data da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029530

SOARES & CASTRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 42 430; identificação de pessoa colectiva n.º 500478635;
data da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029521

S. T. A. P. � REPARAÇÃO, CONSOLIDAÇÃO
E MODIFICAÇÃO DE ESTRUTURAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 521; identificação de pessoa colectiva n.º 500987076; data
da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029513

S. MARREIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 542; identificação de pessoa colectiva n.º 500405115;
data da apresentação: 000629.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029351

SOREL 2 � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6551/960228; identificação de pessoa colectiva
n.º 503608793; inscrição n.º 7; número e data da apresentação: 32/
000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação do conselho de administração e fiscal único e su-
plente, em 20 de Março de 2000.

Período: quadriénio de 2000-2003.
Presidente: Isabel Maria de Almeida Rodrigues; vogais: Duarte

Nuno d�Orey da Cunha e José Maria Xerez Puppe dos Santos.
Fiscal único, José Vilela e Inácio Chambel Gião, Sociedade de

Revisores Oficiais de Contas; suplente, Inácio Caeiro Chambel
Gião, revisor oficial de contas.

Em 31 de Julho de 2000, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038776

SALOMÃO & CARMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9567/990816; identificação de pessoa colectiva
n.º 504312375; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 18/000705.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Maria do Carmo Fer-
nandes Sampaio de Almeida, por renúncia, em 3 de Abril de
2000.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13695568
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RENAULT GEST � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3694/920819; identificação de pessoa colectiva
n.º 502834099.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foram re-
gistados os seguintes actos:

Inscrição n.º 26 � apresentação n.º 24/000508 � Designação
como secretário, em 25 de Fevereiro de 2000, de Ana Maria
Tomé, casada, residente na Avenida de Luís de Camões, 3, 1.º,
esquerdo, Queluz.

Período: até final do triénio em curso (1998-2000).

23 � averbamento n.º 2 � apresentações n.os 25-26/000508 �
Cessação de funções de José Domingos Vistulo de Abreu e Jean
Robert Eugene, por renúncia, em 25 de Fevereiro de 2000.

27 � apresentações n.os 27-28-29/000508 � Designação como
administradores, em 31 de Março de 2000, de Bernard Moscatelli,
casado, residente na Rua de João Coimbra, 1, Lisboa, Helene
Tavier, casada, residente em 14, Avenue Pavé du Neuf, 93.168,
Noisy Le Grand, França, e Christian Pouillaud, presidente, em
14 de Abril de 2000.

Período: até final do mandato em curso (1998-2000).

28 � apresentação n.º 40/000728 � Designação como secre-
tário suplente, em 30 de Junho de 2000, de Eduardo Leitão, sol-
teiro, maior, residente na Rua do Forno do Tijolo, 24, 2.º, esquer-
do, Lisboa.

Em 8 de Maio de 2000, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 1999 e a prestação de contas
consolidadas do ano de 1999.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12553794

RENAULT CREDIT INTERNATIONAL S. A. BANQUE
(SUCURSAL EM PORTUGAL)

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 188/000313; identificação de pessoa colectiva
n.º 980190401.

Certifico que, com relação à representação permanente de so-
ciedade estrangeira (sucursal) em epígrafe, foram registados os se-
guintes actos:

1 � averbamento n.º 1 � apresentação n.º 39/000523 � Ces-
sação das funções de Jean Robert Eugène, por renúncia, em 29 de
Março de 2000.

2 � apresentação n.º 40/000523 � Designação como represen-
tante, em 6 de Março de 2000, de Bernard Jacques Oswald
Moscatelli, casado, residente na Rua de João Coimbra, 1, Lisboa.

1 � averbamento n.º 2 � apresentação n.º 36/000728 � Ces-
sação das funções de Gaspar José Pinto Martins Rodrigues, por
renúncia, em 15 de Junho de 2000.

3 � apresentação n.º 37/000728 � Designação de representan-
te, em 19 de Junho de 2000, de Isabelle Landrot, solteira, maior,
residente na Avenida do Infante D. Henrique, 349-A, Lisboa.

Está conforme o original.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12562815

OUREMOVE � UTILIDADES, EQUIPAMENTOS
E INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8997/990106; identificação de pessoa colectiva
n.º 504505203; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 4 e inscrição n.º 6;
números e data das apresentações: 36-37/000731.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de António Manuel Quei-
rós Vasconcelos da Mota, Maria Manuela Queirós Vasconcelos
Mota, Maria Teresa Queirós Vasconcelos Mota e de Maria Paula
Queirós Vasconcelos Mota, por renúncia, em 30 de Junho de
2000, e a seguinte designação:

Designação de gerentes, em 30 de Junho de 2000, de Maria
Paula Queirós Vasconcelos Mota, David Manuel da Gama Lima
Rebelo, casado, residente na Rua de João Paulo Freire, 73, 5.º,
esquerdo, Porto, e António Jorge Campos de Almeida, casado, re-
sidente na Rua Direita de Campinas, 90, Porto.

4 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12038733

TÁXIS ROBERTO & ALEXANDRE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 000; identificação de pessoa colectiva n.º 500901171;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767526

TÁXIS AIMASONIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9266; identificação de pessoa colectiva n.º 504508466; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07795238

TÁXIS COVELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 487; identificação de pessoa colectiva n.º 500477922;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291331

TÁXIS GAIZINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 309; identificação de pessoa colectiva n.º 500422036;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845515

TÁXIS COLMEALENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500482861;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07795041
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TÁXIS RELAMPAGO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 38 104; identificação de pessoa colectiva n.º 500501610; data da
apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07794843

ZHC � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8533; identificação de pessoa colectiva n.º 503613207; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566926

TASCA DA TIJULIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 1113; identificação de pessoa colectiva n.º 502259981; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566934

TÁXIS JUBILEU, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 882; identificação de pessoa colectiva n.º 500953872;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07795033

TÁXIS MIRA TEJO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 984; identificação de pessoa colectiva n.º 500422290;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12031160

TÁXIS ALFREDO FRANCISCO & IRMÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 218; identificação de pessoa colectiva n.º 500421641;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291218

TCS � PUBLICIDADE EM TRANSPORTES
E MEIOS DE COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6933/960826; identificação de pessoa colectiva
n.º 501736174; inscrição n.º 37; número e data da apresentação:
20/000608.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação dos membros do conselho de administração, em
25 de Fevereiro de 2000: presidente, José Manuel Silva Rodri-
gues; vogais: Stéphane Pascal Jay e João Aurélio David Nunes;
suplente, Didier Yves Marie D�Arbonneau, casado, residente em
15, Rue du Dôme, Boulogne-Billancourt, Paris, França.

Período: ano de 2000.

Em 8 de Junho de 2000, com relação à sociedade em epígrafe,
ficaram depositados na pasta respectiva os documentos respeitan-
tes à prestação de contas do ano de 1999.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13721275

VIRTUAL 9 � SERVIÇOS INFORMÁTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6897/970128; identificação de pessoa colectiva
n.º 503805459; inscrição n.º 3; número e data da apresentação: 12/
000728.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a dissolução e liquidação, tendo sido as contas aprovadas em
17 de Julho de 2000.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12995320

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5489/170307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500255342; inscrição n.º 19; número e data da apresentação:
17/000711.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação dos órgãos sociais, em 30 de Março de 2000.
Período: triénio de 2000-2002.
Conselho de administração: Rui Maria Campos Henriques de

Albuquerque d�Orey, João Manuel de Albuquerque d�Orey, Lou-
renço de Albuquerque d�Orey, divorciado, Carlos Lopes Almeida
de Carvalho, e Gonçalo Muller e Sousa de Andrade Delgado, re-
sidente na Rua de Constantino Bragança, 16, Sotão.

Conselho fiscal: presidente, José Carlos Appleton Moreira Rato,
residente na Rua de Borges Carneiro, 61, 3.º, A, Lisboa; vogais:
Martinez, Carvalheda, Plácido & Associados, Sociedade de Re-
visores Oficiais de Contas, com sede na Praceta do Conde de
Arnoso, 1-A, 5.º, B, Buraca, Amadora, e Carlos Cabral de Villas
Boas; suplente, BDC � Barroso, Dias, Caseirão & Associados,
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na Avenida
da República, 52, 5.º, Lisboa.

Está conforme o original.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 11006021

SOCIEDADE COMERCIAL OREY ANTUNES, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5489/170307; identificação de pessoa colectiva
n.º 500255342; inscrição n.º 20; número e data da apresentação:
34/000712.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação do secretário (efectivo e suplente), em 29 de Mar-
ço de 2000.
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Período: triénio de 2000-2002.
Efectivo, Joaquim Manuel d�Orey Correia Botelho, casado, re-

sidente na Avenida de Cupertino de Miranda, 1, 3.º, direito, Oei-
ras; suplente, Gonçalo Teixeira Ferreira Roquette, casado, resi-
dente no Largo do Leão, 2, 1.º, direito, Lisboa.

28 de Julho de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13699903

TELECEL � COMUNICAÇÕES PESSOAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2424/910516; identificação de pessoa colectiva
n.º 502544180; inscrição n.º 43; número e data da apresentação:
9/000828.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação como membro da direcção, em 25 de Maio de
2000, de Paul Michael Roberti, casado, residente na Rua das Al-
cachofras, lote 2, Birre, Cascais.

Período: até ao final do triénio em curso, 1999-2001.

1 de Setembro de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Al-
berto de Almeida Homem. 12542962

TABACARIA LISABELA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 24 295; identificação de pessoa colectiva n.º 500547653;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13728377

OPERATIO � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 026; identificação de pessoa colectiva n.º 503715107;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 8837929

VECOR � PRODUÇÕES GRÁFICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9072; identificação de pessoa colectiva n.º 504518690; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029700

TAGUS INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3903; identificação de pessoa colectiva n.º 502652829; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13728385

TÁXIS GARCIA & GRÁCIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 162; identificação de pessoa colectiva n.º 500474338;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12493236

ONALP � SOLUÇÕES INFORMÁTICAS
EM SUPORTE À DECISÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9962; identificação de pessoa colectiva n.º 504749315; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029726

V. LOPES BORGES � MEDICINA DENTÁRIA
E ORTODÔNCIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 454; identificação de pessoa colectiva n.º 501692541;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029718

UDITEB � UNIDADE DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA
ENDOSCÓPICA BELÉM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3782; identificação de pessoa colectiva n.º 502853476; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029742

TECTO � CONSTRUÇÕES E TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 804; identificação de pessoa colectiva n.º 501097287; data
da apresentação: 000707.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1998.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12063428

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA COSTA & FILHOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 44 615; identificação de pessoa colectiva n.º 500258643;
data da apresentação: 000714.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029645

TÁXIS ESCOLHACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5419; identificação de pessoa colectiva n.º 503470945; data
da apresentação: 000721.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12817899

S. M. A. V. � SOCIEDADE GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2178; identificação de pessoa colectiva n.º 502529628; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029602

OS TRÊS FRADES � EXPLORAÇÃO
DE RESTAURANTES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9382; identificação de pessoa colectiva n.º 504446169; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029734

SILVA & VILAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 157; identificação de pessoa colectiva n.º 500248605;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029637

TRANSPORTES CENTRAL DE AVELINO GODINHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 172; identificação de pessoa colectiva n.º 500495181;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12491780

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA COLINAS D�ARGE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 63 240/860606; identificação de pessoa colectiva

n.º 501677895; inscrição n.º 12; número e data da apresentação: 16/
000524.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi registada
a seguinte designação:

Designação de gerente, em 17 de Abril de 2000, de Pedro Mi-
guel Prazeres Fuzeta da Ponte, divorciado, residente na Avenida
de Gomes Pereira, 71, 4.º, E, Lisboa.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12562637

SHOECENTER � SINTRA, COMÉRCIO
DE CALÇADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 10 335/000428; identificação de pessoa colectiva
n.º 504966022; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
000816.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a seguinte designação:

Designação de gerente, em 23 de Maio de 2000, de José Car-
los Cardoso Rafael, divorciado, residente na Rua da Cidade de
Cabinda, 28, 7.º, direito, Lisboa.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12544388

SM2V � MODA E COMUNICAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9556/990811; identificação de pessoa colectiva
n.º 504614320; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 25/000628.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tada a cessação das funções da gerência de Tomás Mcdonneell
Braancamp de Mandelos, por renúncia, em 19 de Maio de 2000.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 13694294

SILVA & CALDEIRÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 594; identificação de pessoa colectiva n.º 500409900; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627720

SOCIEDADE DE TÁXIS ALUITO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 320; identificação de pessoa colectiva n.º 500792470;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12427594

SOCIEDADE DE TÁXIS CENTRAL TABUENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9682; identificação de pessoa colectiva n.º 500483809; data
da apresentação: 000714.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12606952

TÁXIS MENDES & SILVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 939; identificação de pessoa colectiva n.º 500422273;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767569

TÁXIS EUSÉBIO PERES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 991; identificação de pessoa colectiva n.º 500449953;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627135

TÁXIS TROIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 67 265; identificação de pessoa colectiva n.º 500909679;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845809

TÁXIS PEGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 888; identificação de pessoa colectiva n.º 500475326;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767720

TÁXIS SOLFERIAS BRACARENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 131; identificação de pessoa colectiva n.º 500422508;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767682

TÁXIS TAVEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 949; identificação de pessoa colectiva n.º 500541159;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12606359

TÁXIS SENHORA DO PÓPULO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 038; identificação de pessoa colectiva n.º 500507767;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767577

TÁXIS RIBA COA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 547; identificação de pessoa colectiva n.º 500451761;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627666

TÁXIS CENTRAL DA RUA BRAANCAMP, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 863; identificação de pessoa colectiva n.º 500479968;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291293

TÁXIS DE BOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9677; identificação de pessoa colectiva n.º 504663607; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12031577

TÁXIS JORILIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 292; identificação de pessoa colectiva n.º 500475962;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13704397

TÁXIS ANTÓNIO HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 863; identificação de pessoa colectiva n.º 500494568;
data da apresentação: 000714.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12626643

TÁXIS MERCA & ANTUNES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 397; identificação de pessoa colectiva n.º 500480214;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845671

SECO & SECO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 21 950; identificação de pessoa colectiva n.º 500243638;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070947

SALUTÁRIO PINA PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 48 261; identificação de pessoa colectiva n.º 500344671;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567108

TÁXIS ALMEIDA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 590; identificação de pessoa colectiva n.º 500421650;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12070718

TÁXIS ALVES DIAS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 47 365; identificação de pessoa colectiva n.º 500279462;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291226

SOUSAMÓVEIS � COMÉRCIO DE MÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3295; identificação de pessoa colectiva n.º 502734680; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567051

TÁXIS ESCOLHACAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5419; identificação de pessoa colectiva n.º 503470945; data
da apresentação: 000105.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1998.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 10574573

SOCOMPUR � PROJECTOS E EMPREITADAS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 57 016; identificação de pessoa colectiva n.º 501261737;
data da apresentação: 000630.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12094714

SIURBE � SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
URBANOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 41 482; identificação de pessoa colectiva n.º 500251576;
data da apresentação: 000629.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas dos anos de 1998 e 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029335

REPREFAR � PRODUTOS FARMACÊUTICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 5173; identificação de pessoa colectiva n.º 503217921; data
da apresentação: 000721.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12062162

TACO GERE � RESTAURANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9043; identificação de pessoa colectiva n.º 504482556; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12029750

RESTAURANTE RELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 3406; identificação de pessoa colectiva n.º 502760591; data
da apresentação: 000706.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12093025

SOCIEDADE DE LAVANDARIAS DAS PALMEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7286; identificação de pessoa colectiva n.º 502858648; data
da apresentação: 000706.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12093645

UMA CASA NA PADARIA � COMÉRCIO
DE PÃO E CAFÉ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9689; identificação de pessoa colectiva n.º 505056836; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12297240

SOCIEDADE DE TÁXIS MANUEL ANTUNES
VENÂNCIO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 225; identificação de pessoa colectiva n.º 500417261;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291153

VALOR RESIDUAL, SGPS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8925; identificação de pessoa colectiva n.º 504448951; data
da apresentação: 000630.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12062081

SAPATARIA RICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8867; identificação de pessoa colectiva n.º 500242119; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567116

SOCIEDADE DE TÁXIS FONTE LONGA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 864; identificação de pessoa colectiva n.º 500494410;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12606685

SOCIEDADE DE TRANSPORTES DE ALUGUER
GOMES & TAVARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 37 881; identificação de pessoa colectiva n.º 500478570;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12627305

SOCIEDADE TÁXIS ASSIS & ASSIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 65 774; identificação de pessoa colectiva n.º 500844429;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12017892

SOGEMÓVEL � GESTÃO E ORGANIZAÇÃO
DE RECURSOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 8627; identificação de pessoa colectiva n.º 503745499; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567078

SERVOTROL � SISTEMAS DE COMANDO
AUTOMÁTICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 53 159; identificação de pessoa colectiva n.º 500246564;
data da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567086

SHELL PORTUGUESA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7284; identificação de pessoa colectiva n.º 500246963; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12567094
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SOCIEDADE DE TÁXIS OLHENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrícula
n.º 40 603; identificação de pessoa colectiva n.º 500453500; data da
apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 07795025

SOCIEDADE DE TRANSPORTES AMIGOS
DO VOLANTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 2454; identificação de pessoa colectiva n.º 500898278; data
da apresentação: 000713.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037869

RUMOS � FORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 43 632; identificação de pessoa colectiva n.º 500366039;
data da apresentação: 000727.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12583057

SARMENTAUTO � AUTOMÓVEIS DE TURISMO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 34 521; identificação de pessoa colectiva n.º 500242542;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13720953

SPRU, SOCIEDADE PROMOTORA DE RESIDÊNCIAS
UNIVERSITÁRIAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9456/990713; identificação de pessoa colectiva
n.º 504481614; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 49/000727.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, foi regis-
tado o seguinte:

A administradora S. I. H. � Sociedade de Investimentos Ho-
teleiros, S. A., designou Fernando Miguel Palhavã de Matos Fer-
nandes, casado, residente na Avenida da Suíça, 438, Estoril, Cas-
cais, para exercer o cargo em nome próprio.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Carlos Alberto
de Almeida Homem. 12038180

TRANSPORTADORA IDEAL MONTE FRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 207; identificação de pessoa colectiva n.º 500507686;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12626970

TRANSPORTES ANTÓNIO MANUEL
& CABRITA MARTINS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 505; identificação de pessoa colectiva n.º 500478988;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845850

SILVA & CAPELO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 739; identificação de pessoa colectiva n.º 500476950;
data da apresentação: 000710.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12566322

TRANSPORTES FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 529; identificação de pessoa colectiva n.º 500478953;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13704613

TRANSPORTES ALVORECER, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 361; identificação de pessoa colectiva n.º 500449368;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845833

TRANSPORTES ANSI, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 486; identificação de pessoa colectiva n.º 500287848;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845841

TÁXIS DO SOBREIRINHO DOS GAIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 453; identificação de pessoa colectiva n.º 500509158;
data da apresentação: 000714.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037540

REBOQUIPUXA � REBOQUES DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 6179; identificação de pessoa colectiva n.º 503491128; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12297224

TÁXIS MORGADO ALGARVIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 457; identificação de pessoa colectiva n.º 500541191;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13767801

TÁXIS CALDEIRA & CUNHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 50 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500421773;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12291269

TÁXIS VENTURA & GALO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 38 643; identificação de pessoa colectiva n.º 500480133;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845817

TÁXIS ALVES & HENRIQUES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 620; identificação de pessoa colectiva n.º 500911550;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13704427

TRIAGONAL � ENGENHEIROS E CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9783; identificação de pessoa colectiva n.º 504606964; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 13677519

TÁXIS ADELINO & ISABEL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 9580; identificação de pessoa colectiva n.º 504624415; data
da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12031275

TRANSPORTES DE CARGA OS GATOS BRAVOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 958; identificação de pessoa colectiva n.º 500832439;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12037087

TÁXIS IDEAL BORBENSE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 39 853; identificação de pessoa colectiva n.º 500496650;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845566

TÁXIS SILVA SANTOS & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 45 716; identificação de pessoa colectiva n.º 500422494;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845795

SOZINHO EM CASA � ACOLHIMENTO OCASIONAL
DE CRIANÇAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 7652; identificação de pessoa colectiva n.º 503414891; data
da apresentação: 991103.

Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1998.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 9189858

OMNITEL � AUTO REPARADORA DE SÃO GENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 32 067; identificação de pessoa colectiva n.º 500905851;
data da apresentação: 000706.
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Certifico que, com relação à sociedade em epígrafe, ficaram de-
positados na pasta respectiva os documentos respeitantes à pres-
tação de contas do ano de 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12093076

TÁXIS GOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 3.ª Secção. Matrí-
cula n.º 40 232; identificação de pessoa colectiva n.º 500501866;
data da apresentação: 000714.

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

5 de Setembro de 2000. � A Primeira-Ajudante, Celeste de
Jesus Lourenço. 12845531

LISBOA � 4.A SECÇÃO

MONITOM � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 1606/810929; identificação de pessoa colectiva
n.º 501203222; entrada e data: 9174/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602116

MARQUES & ALVIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 7320/980703; identificação de pessoa colectiva
n.º 504198327; entrada e data: 9180/000511.

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

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 11296496

PER � ENGENHARIA E ARQUITECTURA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 67 692/880128; identificação de pessoa colectiva
n.º 501931821; inscrição n.º 10; número e data de apresentação:
37/000630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

10 � Apresentação n.º 37/000630.
Nomeação dos órgãos sociais, por deliberação de 23 de Março

de 2000, para o triénio de 2000-2002.
Administrador único: Alfredo Luís Pavese de Almeida Araújo,

Francisco Eugénio de Azevedo Gomes Nascimento, suplente.
Fiscal único: Martins Pereira e Associados, Sociedade de Re-

visores Oficiais de Contas, com sede na Rua de Adelino Amaro
da Costa, 3, 5.º, C, Paço de Arcos, Manuel Martins Pereira, ca-
sado, residente na morada anterior, revisor oficial de contas, su-
plente.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 13765191

PINTO BASTO � NAVEGAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 67 176/871117; identificação de pessoa colectiva
n.º 500690685; inscrição n.º 24; número e data de apresentação:
31/000630.

Certifico que o texto que se segue é transcrição da inscrição
acima referida:

24 � Apresentação n.º 31/000630.
Nomeação do conselho de administração e do conselho fiscal,

por deliberação de 31 de Março de 2000, para o quadriénio de
2000-2003.

Conselho de administração: Bruno Carlos Pinto Basto Bobone,
casado, residente na Rua da Imprensa, 9, 3.º, esquerdo, Lisboa,
presidente; Jaime Nunes Pereira, casado, residente na Rua de Lei-
tão de Barros, 9, 6.º, direito, Lisboa; Filipe Soares Franco; Fran-
cisco Xavier de Andrade e Sousa, residente na Rua de Joaquim
Casimiro, 20, 1.º, direito, Lisboa; Bernardo João Cidade Barreto
Pedra Soares, residente na Rua de João de Lemos, 11, 4.º, esquer-
do, Lisboa; Nuno de Castro Vaz Pinto Basto, casado, residente
na Rua da Lapa, 79, 1.º, Lisboa; Estêvão Manuel Pinto Pereira
Cabral, casado, residente na Rua de São Bernardo, 34, 2.º, R,
Lisboa.

Conselho fiscal: Oliveira Lima, Neves da Silva e Fernanda Co-
laço, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, com sede na
Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lisboa, presidente; Francisco
Henrique Albuquerque Feza Vital, casado, residente na Rua de
Alfredo da Silva, 4-A/J, Estoril; António Tavares de Oliveira,
casado, residente na Avenida dos Aliados, 3, casa 14, Oeiras;
Alexandre Coelho & Luís Rosa, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, com sede na Avenida de 5 de Outubro, 17, 6.º, Lis-
boa, suplente.

31 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12060690

PLURICURSOS � MEDIADOR DE SEGUROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 1354/920117; identificação de pessoa colectiva
n.º 502693800; entrada e data: 9113/000509.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12949442

CARREFOUR PORTUGAL � SOCIEDADE
DE EXPLORAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 61 840/851114; identificação de pessoa colectiva
n.º 501591109; entrada e data: 9093/000508.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12949272

MARTINS LEMOS � AUDIOVISUAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 63 610/860730; identificação de pessoa colectiva
n.º 501695435; entrada e data: 9083/000508.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12948942

MUDIGLOBO � MEDIADORES DE PROPRIEDADES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 66 284/870731; identificação de pessoa colectiva
n.º 501871624; entrada e data: 9228/000511.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602736

CAMISARIA PARQUE REAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 65 664/870595; identificação de pessoa colectiva
n.º 5018244103; entrada e data: 9187/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12949930

CITIBANK PORTUGAL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 67 664/880122; identificação de pessoa colectiva
n.º 501929487; entrada e data: 9206/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602370

PANDORCA, ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 44 592/720704; identificação de pessoa colectiva
n.º 500304645; entrada e data: 9219/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602230

MOCAJA � SOCIEDADE CIVIL IMOBILIÁRIA
DO ESTORIL, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 46 308/731221; identificação de pessoa colectiva
n.º 500194890; entrada e data: 9239/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602809

MUNDIGLOBO � HABITAÇÃO E INVESTIMENTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 1171/810415; identificação de pessoa colectiva
n.º 501154663; entrada e data: 9181/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602108

COMPANHIA CERÂMICA DE TELHEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 7905/210115; identificação de pessoa colectiva
n.º 500067783; entrada e data: 9184/000511.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas do ano de 1999.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Marga-
rida Faria Moreira da Silva. 12602078

CARLOS MANZANO, ARQUITECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 4.a Secção. Matrí-
cula n.º 8281/990716; inscrição n.º 1; número e data de apresen-
tação: 22/990716.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, e foi
constituída por Miguel Nuno Moreira dos Santos Cardiga, casa-
do, natural de Moçambique, residente na Avenida do Infante D.
Pedro, lote 1, 3.º, direito, em Santo António dos Cavaleiros, con-
celho de Loures, portador do bilhete de identidade n.º 9660008 de
11 de Novembro de 1998, emitido pelo Serviços de Identificação
Civil de Lisboa, que outorga na qualidade de procurador com
poderes para o acto de:

a) Carlos Manzano Rodriguez, natural de Cartagena, Múrcia,
Espanha, casado sob o regime da comunhão geral com Maria
Angeles Laina Valenciano, residente na Rua Logasca, 83, em
Madrid, Espanha, contribuinte fiscal n.º 228765056;

b) Francisco José Vasquez Medem, natural de Madrid, Espanha,
casado sob o regime da comunhão geral com Rocio Varela de
Seijas Sapia, residente na Rua do Cerro de Los Perdigones, 3, em
Pozuelo de Alarcon, Madrid, Espanha, contribuinte fiscal
n.º 228765196, como declarou, que se rege pelo contrato cujo
extracto é o seguinte

Estatutos

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a denominação Carlos Manzano, Ar-
quitectos, L.da, e tem a sua sede no Edifício Grandella, na Rua
do Carmo, 42, 8.º, corpo C, freguesia de São Nicolau, concelho
de Lisboa.

2 � Por deliberação da assembleia geral a sociedade poderá
transferir a sua sede social para dentro do concelho de Lisboa.

ARTIGO 2.º

1 � O objecto social da sociedade é a actividade de arquitec-
tura, supervisão de obras, decoração e consultoria imobiliária.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, o que corresponde a
1 002 410$, integralmente realizado e corresponde à soma de duas
quotas: uma de 3000 euros, equivalente a 601 446$ pertencente
a Carlos Manzano Rodriguez, e uma de 2000 euros, equivalente
a 400 964$, pertencente a Francisco José Vazquez.

ARTIGO 4.º

Por deliberação da assembleia geral poderão ser exigidas pres-
tações suplementares de capital ou suprimentos até 20 vezes o
valor de cada quota.

ARTIGO 5.º

A cessão de quotas é livre entre os sócios, mas a cessão a es-
tranhos depende do consentimento da sociedade que, em primei-
ro lugar e os sócios não cedentes em segundo, terá direito de pre-
ferência na sua aquisição.

ARTIGO 6.º

1 � A gerência da sociedade, dispensada de caução, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, incum-
be a um ou mais gerentes nomeados pela assembleia geral.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada, é ape-
nas necessário a assinatura de um gerente ou de um mandatário
ou procurador.
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ARTIGO 7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota que se encontre
penhorada, arrestada ou por qualquer outro modo sujeita a arre-
matação ou adjudicação judicial, o valor da amortização será o
que resultar para a quota na proporção do balanço especialmente
elaborado para o efeito.

ARTIGO 8.º

Ficam desde já nomeados gerentes os sócios Carlos Manzano
Rodriguez e Francisco José Vasquez, que ficam desde já autori-
zados a levantar o capital social depositado no Banco Comercial
Português, para fazer face às despesas de constituição e registo,
bem como para custear despesas com a sua instalação e com a
aquisição de equipamentos.

3 de Dezembro de 1999. � A Segunda-Ajudante, Maria Olí-
via de Sousa Rebelo. 10959424

LOURES

GOODYEAR PORTUGUESA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Loures. Matrícula n.º 7790;
identificação de pessoa colectiva n.º 500129320.

Certifico que foram depositados os documentos de prestação de
contas relativas ao exercício do ano de 1999.

11 de Agosto de 2000. � A Ajudante, Aldina Vitorino.
13708910

PORTALEGRE
ALTER DO CHÃO

CHANÇALUMINIOS � SERRALHARIA CIVIL
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Alter do Chão. Matrícula
n.º 94; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/000904.

Certifico que José Correia de Oliveira, casado com Maria João
Sousa Dias de Oliveira na comunhão de adquiridos, residente na
Rua de 5 de Outubro, 20, freguesia de Chancelaria, concelho de
Alter do Chão, constituiu a sociedade em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma CHANÇALUMINIOS � Serralha-
ria Civil Unipessoal, L.da

ARTIGO 2.º

A sociedade tem a sua sede na Rua de 5 de Outubro, 20, fre-
guesia de Chança, concelho de Alter do Chão.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a serralharia civil (fabricação de
portas, janelas e elementos similares de metal; montagens de por-
tas e janelas e produtos similares).

ARTIGO 4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 010 000$, e representa-se por uma única quota desse valor no-
minal, pertencente ao sócio José Correia de Oliveira.

ARTIGO 5.º

A sociedade poderá participar por qualquer forma no capital de
outras reguladas ou não por leis especiais, em agrupamentos com-
plementares de empresas e ainda comparticipar na criação de no-
vas empresas, mesmo que o objecto desta ou destas sociedades
coincida ou não, no todo ou em parte, com o da mesma.

ARTIGO 6.º

Podem ser exigidas prestações suplementares de capital, até ao
montante de 2 500 000$.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade, sem caução e com ou sem re-
muneração, pertence ao sócio desde já nomeado gerente.

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

3 � A gerência fica desde já autorizada a efectuar levantamen-
tos da conta aberta em nome da sociedade, para aquisição de mer-
cadorias e bens do giro comercial e ainda para liquidação das des-
pesas com a constituição e registo da sociedade.

Conferida, está conforme.

7 de Setembro de 2000. � A Escriturária Superior, Cristina
Isabel Batista Garraio. 11243287

NISA

TRANSPORTADORA CENTRAL DO ARNEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Nisa. Matrícula n.º 215/
000901; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 6/000901.

Certifico que entre António São Pedro Toco, casado com Ce-
leste São Pedro Ramalhete na comunhão de adquiridos, Carla
Maria Ramalhete São Pedro, casada com Rui Miguel São Pedro
Duarte, na comunhão de adquiridos, e Rui Manuel Ramalhete São
Pedro, solteiro, maior, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelos seguintes artigos:

1.º

A sociedade adopta a firma Transportadora Central do Arneiro,
L.da, e tem a sua sede na Rua Nova, 3, Monte do Arneiro, fre-
guesia de Santana, concelho de Nisa.

§ único. A gerência poderá mudar a sede social para qualquer
outro local dentro do mesmo concelho ou para concelhos limí-
trofes.

2.º

A sociedade tem por objecto: transportes rodoviários de mer-
cadorias.

3.º

O capital social, integralmente realizado em numerário, é de
50 000 euros, representado por três quotas: uma de 30 000 euros,
do sócio António São Pedro Toco e duas de 10 000 euros, uma
de cada um dos sócios Carla Maria Ramalhete São Pedro e Rui
Manuel Ramalhete São Pedro.

4.º

A gerência da sociedade com ou sem remuneração, confor-
me for deliberado em assembleia geral, será desempenhada
pelos sócios António São Pedro Toco e Rui Manuel Ramalhe-
te São Pedro, que desde já ficam nomeados gerentes e ainda
por pessoa estranha à sociedade que possua a necessária ca-
pacidade reconhecida pela Direcção-Geral dos Transportes
Terrestres, a nomear em assembleia geral, ficando desde já
nomeado Vítor Conceição Santos Basílio, divorciado, residente
na Rua de 25 de Abril, 17, Curvaceira, concelho de Tomar, que
possui essa capacidade.

§ único. Para obrigar a sociedade em todos os actos e contra-
tos é necessária a assinatura em conjunto de dois gerentes.

5.º

A cessão de quotas no todo ou em parte é livre entre os sócios,
mas a cessão a estranhos carece do consentimento da sociedade e
dos sócios não cedentes, tendo a sociedade o direito de preferência
em primeiro lugar e em segundo os sócios não cedentes.

Disposição transitória

A gerência fica, desde já, autorizada a movimentar o capital so-
cial depositado na agência bancária a seguir referida, a fim de
custear as despesas de constituição e registo da sociedade e ao
seu início de actividade.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Rosa Maria
de Jesus Pereira Morais. 08231184
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PORTALEGRE

CONSTRASA, CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 587;
identificação de pessoa colectiva n.º 502698020; data do depósi-
to: 20000717.

Certifico que foi feito o depósito na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894661

F. LAMPREIA, GANDUM & SOARES, L.DA

(anteriormente F. LAMPREIA, MENDONÇA & GANDUM, L.DA)

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 539;
identificação de pessoa colectiva n.º 502477415; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 5 e 6/20000803.

Certifico que com referência à sociedade em epígrafe que o ex-
-sócio José Carlos dos Santos Mendonça e o sócio José Francis-
co Mão de Ferro Gandum, cessaram funções de gerentes, por re-
núncia, em 17 de Julho de 2000.

Foram alterados os artigos 1.º n.º 1, 3.º e 4.º do respectivo con-
trato que ficaram com a seguinte redacção:

1.º

1 � A sociedade adopta a firma F. Lampreia, Gandum & So-
ares, L.da, e tem a sua sede na Rua dos Besteiros, 29,
em Portalegre.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
400 000$ e corresponde à soma de três quotas: uma do valor no-
minal de 200 000$, pertencente ao sócio, Francisco Lampreia So-
ares, uma do valor nominal de 100 000$, pertencente ao sócio
Paulo Sérgio Teixeira Soares e uma do valor nominal de
100 000$, pertencente ao sócio José Francisco Mão de Ferro
Gandum.

4.º

A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado em
assembleia geral, fica a cargo do sócio, Francisco Lampreia So-
ares, sendo suficiente a sua assinatura para vincular a sociedade.

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

Conferida. Está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14895153

INGLÊS A BRINCAR � CLUBE DE INGLÊS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1016; identificação de pessoa colectiva n.º P505078244; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000804.

Certifico que entre Eugénia Maria dos Reis Correia Moura e
José António de Moura Mendes Gil, casados entre si, na comu-
nhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe, que
se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Inglês a Brincar � Clube de In-
glês, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua de São Bartolomeu, 56,
rés-do-chão, esquerdo, em Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o ensino de línguas, nomeada-
mente da língua inglesa a crianças dos 3 aos 13 anos, em regime
de franchising da marca The Kids Club � Fun Languages.

4.º

O capital social é de 1 002 410$, e representa-se por duas quo-
tas, uma do valor nominal de 982 362$, pertencente à sócia, Eu-
génia Maria dos Reis Correia Moura e uma do valor nominal de
20 048$, pertencente ao sócio, José António de Moura Mendes
Gil e as respectivas entradas ficam, nesta data, realizadas em
dinheiro.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce à sócia Eugénia Maria dos Reis Correia Moura.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao quíntuplo do capital social, bem como, os
suprimentos de que carecer, nas condições a fixar em assembleia
geral.

Conferida. Está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14895196

RIVERO ARMAZÉNS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 871;
identificação de pessoa colectiva n.º 503391926; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 2 e 3/20000803.

Certifico que, com referência à sociedade em epígrafe o ex-
-sócio Juan Jesus Rivero Rúbio cessou funções de gerente, por
renúncia, em 21 de Junho de 2000.

Foi designado gerente o sócio Agustin Rivero Rúbio e altera-
dos os artigos 4.º e 5.º do respectivo contrato que ficaram com a
seguinte redacção:

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
2 000 000$ e representa-se por três quotas, uma do valor nomi-
nal de 1 000 000$ pertencente ao sócio Agustin Rivero Rúbio,
uma do valor nominal de 500 000$, pertencente ao sócio Cipriano
Rivero Rúbio e uma do valor nominal de 500 000$, pertencente
ao sócio, Joaquim Rivero Rúbio.

5.º

1 � A gerência, remunerada ou não, conforme for deliberado
em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Agustin Rivero
Rúbio e Cipriano Rivero Rúbio.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura de um gerente.

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

Conferida. Está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14895030

TERPOR � AUTOCARAVANAS E CAMPISMO, L.DA

ANTERIORMENTE DENOMINADA TERPOR, SOCIEDADE
DE TERRAPLANAGENS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 387;
identificação de pessoa colectiva n.º 502000015; averbamento
n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 4; números e data das apre-
sentações: 3 e 4/20000818.

Certifico, com referência à sociedade em epígrafe, de que são
sócios, José Manuel Sabino de Jesus e Lina Maria Rodrigues
Umbelino, casados entre si na separação de bens, que:

O ex-sócio José Augusto dos Santos cessou funções de geren-
te, por renúncia, em 6 de Junho de 2000;

Foi designada gerente a nova sócia Lina Maria Rodrigues
Umbelino;
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Mudou a denominação para TERPOR � Autocaravanas e Cam-
pismo, L.da, e deslocou a sede para o Bairro do Areeiro, lote 9,
Portalegre;

Aumentou o capital de 400 000$ para 1 100 000$, e alterou os
artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º do respectivo contrato, que ficaram com
a seguinte redacção:

1.º

A sociedade adopta a firma TERPOR � Autocaravanas e Cam-
pismo, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede no Bairro do Areeiro, lote 9, em
Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto o comércio de veículos automó-
veis, caravanas, autocaravanas, equipamentos de lazer e campis-
mo; aluguer dos mesmos, actividades anexas e auxiliares de ar-
mazenagem.

4.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 100 000$ e corresponde à soma de duas quotas iguais do valor
nominal de 550 000$, uma de cada sócio.

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

Conferida. Está conforme.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14895170

FRANCISCO CARDOSO � MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula
n.º 1018; identificação de pessoa colectiva n.º P504905074; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/20000822.

Certifico que entre Francisco José dos Vultos Cardoso e Bea-
triz Filomena Saramago Costa Pinto Cardoso, casados entre si na
comunhão de adquiridos, foi constituída a sociedade em epígrafe,
que se rege pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma Francisco Cardoso � Mediação
Imobiliária, L.da

2.º

A sociedade estabelece a sede na Rua de D. João III, 15, em
Portalegre.

3.º

A sociedade tem por objecto a mediação imobiliária.

4.º

O capital social é de 1 050 000$ e representa-se por duas quo-
tas, uma do valor nominal de 945 000$, pertencente ao sócio
Francisco José dos Vultos Cardoso e uma do valor nominal de
105 000$, pertencente à sócia Beatriz Filomena Saramago Costa
Pinto Cardoso e as respectivas entradas ficam, nesta data, reali-
zadas em dinheiro.

5.º

1 � A gerência e administração da sociedade, com ou sem re-
muneração, conforme for deliberado em assembleia geral, perten-
ce ao sócio, Francisco José dos Vultos Cardoso.

2 � A sociedade vincula-se com a assinatura do gerente.

6.º

A cessão de quotas dependerá sempre do consentimento da so-
ciedade.

7.º

A sociedade pode exigir dos sócios prestações suplementares
de capital até ao montante de 5 000 000$.

Conferida. Está conforme.

28 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14895188

RAIMUNDO & RAIMUNDOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 446;
identificação de pessoa colectiva n.º 502210796; data do depósi-
to: 20000714.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

29 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894653

HOTREST � HOTELARIA E RESTAURAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 363;
identificação de pessoa colectiva n.º 501927824; data do depósi-
to: 20000714.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894645

OURIVESARIA CRISTINA, SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 761;
identificação de pessoa colectiva n.º 503491632; data do depósi-
to: 20000714.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

25 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894637

A CIGARRA � COMÉRCIO DE VESTUÁRIO
PARA BÉBÉ E CRIANÇA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 788;
identificação de pessoa colectiva n.º 503613142; data do depósi-
to: 21072000.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894750

JOÃO CARRAPIÇO AFONSO & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 127;
identificação de pessoa colectiva n.º 500149313; data do depósi-
to: 20000717.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894688

STILAND � SOCIEDADE AGRÍCOLA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 703;
identificação de pessoa colectiva n.º 503192317; data do depósi-
to: 20000719.

Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894700

CID & ANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Portalegre. Matrícula n.º 484;
identificação de pessoa colectiva n.º 502311371; data do depósi-
to: 20000720.
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Certifico que foi feito o depósito, na pasta respectiva, dos do-
cumentos de prestação de contas, referentes ao ano de 1999.

30 de Agosto de 2000. � O Segundo-Ajudante, Amorim da
Cruz Carvalho. 14894734

PORTO

LOUSADA

CENTRO ÓPTICO LOUSADENSE, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 834/
970106; identificação de pessoa colectiva n.º 503801445; data de
apresentação: 000703.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808721

AFINAUTO � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Rua do Visconde de Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 293/
870821; data de apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931843

LOUSACAPOTAS � FÁBRICA DE ENCERADOS, L.DA

Sede: Arcas, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 451/
900727; identificação de pessoa colectiva n.º 502409959; data de
apresentação: 000703.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808764

LEITE & RIBEIRO, L.DA

Sede: Moimenta, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 563/
921210; identificação de pessoa colectiva n.º 502884835; data de
apresentação: 000704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719806

IRMAFER � MONTAGEM DE ALUMÍNIOS
E ALUGUER DE LOUÇAS, L.DA

Sede: Costa, Covas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 917/
980120; identificação de pessoa colectiva n.º 504060783; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719180

MAGALHÃES & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Rua da Restauração, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1061/
990421; identificação de pessoa colectiva n.º 504387987; data de
apresentação: 000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931614

JOÃO TEIXEIRA & FILHOS, L.DA

Sede: Estrada do Meio, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 118/
811123; identificação de pessoa colectiva n.º 501199802; data de
apresentação: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808519

SLD � EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1024/
981218; identificação de pessoa colectiva n.º 504435949; data de
apresentação: 000704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719920

FELCARTEL � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Lagoas, Nevogilde, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 371/
890413; identificação de pessoa colectiva n.º 502146079; data de
apresentação: 000630.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808292

FAMO � INDÚSTRIA DE MOBILIÁRIO
DE ESCRITÓRIO, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 29/
730920; identificação de pessoa colectiva n.º 500148074; data de
apresentação: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808608

LOUSAFIL � VESTUÁRIO INTERNACIONAL, S. A.

Sede: Costilha, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 93/
790530; identificação de pessoa colectiva n.º 500859485; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719628

BORDADOS VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: Soutelo, Vilar do Torno e Alentém, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 299/
870929; identificação de pessoa colectiva n.º 501882138; data de
apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931886

ALIRUI � RESTAURANTE TRADICIONAL, L.DA

Sede: Edifício das Portelas, Santa Eulália de Barrosas,
Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1093/
990820; identificação de pessoa colectiva n.º 504615564; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719148

MAJOC � INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Vilar, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 340/
880715; identificação de pessoa colectiva n.º 502014920; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719130

CONFECÇÕES PINHEIRO & LOPES, L.DA

Sede: Prados, Santa Eulália de Barrosas, Vizela

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 876/
970718; identificação de pessoa colectiva n.º 503925730; data de
apresentação: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808039

LOUSATUR � SOCIEDADE DE EMPREENDIMENTOS, L.DA

Sede: Costilha, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 143/
820729; identificação de pessoa colectiva n.º 501285598; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719636

LOUSACINE � EMPRESA CINEMATOGRÁFICA
DE LOUSADA, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 427/
900316; identificação de pessoa colectiva n.º 502321032; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719580

HORÁCIO & IRMÃO, L.DA

Sede: Chamusca, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 421/
900206; identificação de pessoa colectiva n.º 502305940; data de
apresentação: 000703.
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Certifico que, em relação à sociedade em epígrafe, foram deposi-
tadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999, na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808756

BETALOUSA � TRANSPORTES DE JOAQUIM
& ENGRÁCIA RIBEIRO, L.DA

Sede: Sousa, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 819/
961029; identificação de pessoa colectiva n.º 503755893; data de
apresentação: 000703.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808713

EDITRAVEL � VIAGENS E TURISMO, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1018/
981125; identificação de pessoa colectiva n.º 504288474; data de
apresentação: 000704.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718729

BRASTANIO � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE FITAS ADESIVAS, L.DA

Sede: Rebordelos, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 473/
910402; identificação de pessoa colectiva n.º 502532912; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719172

METALMO � INDÚSTRIA METALÚRGICA, L.DA

Sede: São Jorge, Boim, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1033/
990112; identificação de pessoa colectiva n.º 504549839; data de
apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931860

A. M. SILVA � CONSTRUÇÕES, L.DA

Sede: Esplendém, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 574/
930204; identificação de pessoa colectiva n.º 502925094; data de
apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718338

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES � GOMES,
GOMES & FILHOS, L.DA

Sede: Bouça Cova, Lustosa, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 556/
921123; identificação de pessoa colectiva n.º 502876964; data de
apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718311

CONSTRUÇÕES PONTO AZUL, L.DA

Sede: Barreiros, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1040/
990129; data de apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718320

ESCOLA DE CONDUÇÃO � A NORTENHA, L.DA

Sede: Edifício Vale Mesio, loja 2, Lagoas, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 950/
980414; identificação de pessoa colectiva n.º 504123637; data de
apresentação: 000627.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931975

JOSÉ VALINHAS � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Sede: Avenida dos Combatentes da Grande Guerra,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 879/
970812; identificação de pessoa colectiva n.º 503937274; data de
apresentação: 000626.
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Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram deposita-
das as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10098542

CARFIMI � COMÉRCIO DE ACESSÓRIOS
E LUBRIFICANTES, L.DA

Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 1013/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504284517; data de
apresentação: 000713.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11017031

CALÇADO ELRUI, L.DA

Sede: Calvário, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 526/
920227; identificação de pessoa colectiva n.º 502722355; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719040

AUTO ALUGADORA CENTRAL VALE DO SOUSA, L.DA

Sede: Rua de Santa Catarina, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 9/
681114; data de apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718109

A. S. B. INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Estrada do Meio, Macieira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 432/
900402; identificação de pessoa colectiva n.º 502337699; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718125

FERNANDO CASIMIRO C. MENDONÇA, L.DA

Sede: Arcas, Cristelos, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 931/
980220; identificação de pessoa colectiva n.º 504093410; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719563

COSTA, PACHECO & TEIXEIRA, L.DA

Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 214/
851017; identificação de pessoa colectiva n.º 501649689; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719393

MONTMIR � FÁBRICA DE CALÇADO, L.DA

Sede: Pinheirinhos, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 464/
901218; identificação de pessoa colectiva n.º 502465808; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719318

CONSTRUÇÕES CIVIS PACA, L.DA

Sede: Juía, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 595/
930506; identificação de pessoa colectiva n.º 502983892; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719300

LUÍS GONZAGA & FILHOS, L.DA

Sede: Avenida de Nossa Senhora do Loreto, Cristelos,
Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 45/
761227; data de apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719407



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 224 � 27 de Setembro de 2000 20 670-(83)

IMOBILIÁRIA J. CAETANO & FILHOS, L.DA

Sede: Moreira, Sousela, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 994/
980917; identificação de pessoa colectiva n.º 504236369; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719083

RODAMOTOR � REPARAÇÃO DE AUTOMÓVEIS, L.DA

Sede: Tojeiro, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 567/
930112; identificação de pessoa colectiva n.º 502908688; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719415

PADARIA E PASTELARIA MENDES & NETO, L.DA

Sede: Aparecida, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 297/
870922; identificação de pessoa colectiva n.º 501879447; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 06959504

SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES MANUEL
PIRES & PIRES, L.DA

Sede: Cruzeiro, Nespereira, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 751/
951123; identificação de pessoa colectiva n.º 503536520; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718095

GASPORTEX � CONFECÇÕES, L.DA

Sede: Sousa, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 621/
931119; identificação de pessoa colectiva n.º 503145041; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718133

AUGUSTO MATOS & FILHOS, L.DA

Sede: Guetiz, Torno, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 98/
790911; identificação de pessoa colectiva n.º 500894795; data de
apresentação: 000629.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10718117

SERRAÇÃO DE MADEIRAS FERREIRA & IRMÃO, L.DA

Sede: Areeiros, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 629/
931230; identificação de pessoa colectiva n.º 503111350; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719288

CONTROLBAR � EXPLORAÇÃO DE BARES, L.DA

Sede: Rua de Santo António, Silvares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 868/
970623; identificação de pessoa colectiva n.º 503900010; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719270

FERNANDO JORGE MARTINS & IRMÃO, L.DA

Sede: Fonte Nova, Barrosas (Santo Estêvão), Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 929/
980212; identificação de pessoa colectiva n.º 504093126; data de
apresentação: 000628.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 10719296
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HENRIQUE PEREIRA � COMÉRCIO DE MÁQUINAS
DE COSTURA INDUSTRIAIS, L.DA

Sede: Sequeiros, Lodares, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 981/
980714; identificação de pessoa colectiva n.º 504193457; data de
apresentação: 000703.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808748

J. MARTINS & DIAS, L.DA

Sede: Jogo, Aveleda, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 333/
880519; identificação de pessoa colectiva n.º 501988785; data de
apresentação: 000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931592

ALVES & REIS � CONFECÇÕES DE VESTUÁRIO, L.DA

Sede: Outeiro Altos, Meinedo, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 317/
880322; identificação de pessoa colectiva n.º 501964339; data de
apresentação: 000621.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 05931606

INDÚSTRIA DE CONFECÇÕES MONIZ, L.DA

Sede: Pereiras, Caíde de Rei, Lousada

Conservatória do Registo Comercial de Lousada. Matrícula n.º 883/
970926; identificação de pessoa colectiva n.º 503979481; data de
apresentação: 000630.

Certifico que em relação à sociedade em epígrafe foram depo-
sitadas as contas referentes ao ano de exercício de 1999 na pasta
respectiva.

Está conforme o original.

1 de Setembro de 2000. � O Primeiro-Ajudante, António Dias
Machado. 11808489

PORTO � 1.A SECÇÃO

CONFEITARIA TAVENE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 453; identificação de pessoa colectiva n.º 501786333; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação:
7 (Ap. 14/000627); pasta n.º 19 350.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Cessação de funções do gerente Agostinho Ferreira da Silva,
por óbito, em 4 de Setembro de 1997.

É o que cumpre certificar.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11564431

CAPULANA � DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 47 686/900625; identificação de pessoa colectiva
n.º 502370173; número e data da apresentação: PC-1134/000614;
pasta n.º 4608.

Certifico que ficam depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas relativas ao ano de
1999, da sociedade em epígrafe.

A Primeira-Ajudante, Elsa Soares. 11566469

CARVALHEIRA & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 43 531/870313; identificação de pessoa colectiva
n.º 501793844; número e data da apresentação: PC-944/050600;
pasta n.º 19 515.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 11927070

AUTO-SUECO � INVESTIMENTOS, S. G. P. S., L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6701/980605; identificação de pessoa colectiva n.º 504285769;
número e data da apresentação: PC-945/000605.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999.

É o que cumpre certificar.

8 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Telma
Aguiar Vasques Rodrigues. 11927100

FONSECA & GUERREIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 92; identificação de pessoa colectiva n.º 502711515; averba-
mento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrições n.os 4 e 5; números e data
das apresentações: 12, 14 e 15/000712; pasta n.º 92.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi exonerada de ge-
rente Graça Maria da Silva Guerreiro Pereira, por renúncia.

Data: 20 de Junho de 2000.
Mais certifico que foi designada gerente Margarida Isabel

Nobreza Abreu Vidas Caneira, residente na Rua do Verdinho, 52,
Canidelo, Vila Nova de Gaia.

Data: 20 de Junho de 2000.
Em consequência das transmissões foi alterado o artigo 6.º, pas-

sando a ter a seguinte redacção:

6.º

A direcção técnica do estabelecimento de farmácia de que é
proprietária a sociedade, estabelecimento esse instalado na sede
acima referida, será exercida pela licenciada em farmácia e só-
cia gerente da sociedade Dr.ª Margarida Isabel Nobreza Abreu
Vidas Caneira.

É o que cumpre certificar.

24 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11650184
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EASTMAN PORTUGAL, SISTEMAS
DE AUTOMAÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 48 736; identificação de pessoa colectiva n.º 502581565; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000711; pasta n.º 7118.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi deslocada a sede
para a Rua do Carvalhido, 168, freguesia de Ramalde, Porto.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
07852185

ELECTRO CROMAGEM DO BONFIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 10 821; identificação de pessoa colectiva n.º 500014825; ins-
crição n.º 21; número e data da apresentação: 41/000704; pasta
n.º 3579.

Certifico que foi feita a designação do gerente Nelson Alexan-
dre Morais Reis, solteiro, residente no Bairro das Campinas, bloco
2, entrada 58, casa 11, Porto.

Data: 24 de Maio de 2000.

É o que cumpre certificar.

18 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11564890

FUTOP � SOCIEDADE GESTORA
DE PATRIMÓNIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 49 925; identificação de pessoa colectiva n.º 502783940; ins-
crição n.º 20; número e data da apresentação: 12/000719; pasta
n.º 9800.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os ar-
tigos 12.º, 17.º, 18.º e 20.º, passando a ter a seguinte redacção:

SECÇÃO I

Assembleia geral

ARTIGO 12.º

Composição da mesa da assembleia geral

A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e
um secretário, eleitos entre os accionistas ou outras pessoas, sendo
as funções de secretário exercidas pelo secretário da sociedade
quando este tenha sido designado.

SECÇÃO II

Conselho de administração

ARTIGO 17.º

Reuniões e composição

1 � O conselho de administração reúne trimestralmente, sem
prejuízo da sua convocação extraordinária pelo presidente ou por
outros dois administradores.

2 � A administração será exercida por três, cinco ou sete ele-
mentos eleitos pela assembleia geral e dispensados de caução.

ARTIGO 18.º

Competência

1 � Ao conselho de administração compete prosseguir os in-
teresses gerais da sociedade, bem como assegurar a gestão dos
seus negócios.

2 � O conselho de administração tem os mais amplos pode-
res de administração e gestão da sociedade, que a lei permita
conferir, nomeadamente:

a) Constituir mandatários para prática de quaisquer actos con-
tidos nas suas atribuições e competência;

b) A eleição do respectivo presidente e um ou mais vice-
-presidentes;

c) A designação de um secretário da sociedade e um suplente.

SECÇÃO III

Conselho fiscal

ARTIGO 20.º

Composição e eleição do conselho fiscal

1 � A fiscalização da sociedade compete a um fiscal único,
que terá sempre um suplente.

2 � O fiscal único deverá ser eleito na assembleia que eleger
o conselho de administração.

É o que cumpre certificar.

1 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11650753

SOPSEC � SOCIEDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 45 769-A; identificação de pessoa colectiva n.º 501993339;
averbamento n.º 2 à inscrição n.º 3; número e data da apresenta-
ção: 7/000719; pasta n.º 13 650.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação de gerentes para o período de 8 de Agosto de
2000 a 31 de Dezembro de 2004:

José Manuel Marques Amoram de Araújo Faria, Hipólito José
Campos de Sousa e Rui Manuel Gonçalves Calejo Rodrigues,
todos casados, residentes, respectivamente, na Rua do Carvalho,
102, M, 2.º, C, Porto, na Rua do Rosário, 308, Mafamude, Vila
Nova de Gaia, e na Rua da Arroteia, 126, habitação 601, Leça
do Balio, Matosinhos.

Data: 31 de Março de 2000.

É o que cumpre certificar.

1 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11650761

ALMEIDA, BRANDÃO & SALGADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 296; identificação de pessoa colectiva n.º 501835750; inscrição
n.º 13; número e data da apresentação: 12/000720; pasta n.º 296.

Certifico que na sociedade em epígrafe foram alterados os ar-
tigos 1.º, 3.º e 5.º, passando a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade tem a firma Almeida, Brandão & Salgado, L.da,
e a sua sede na Rua de Barbosa du Bocage, 19, desta cidade do
Porto.

2 � A gerência poderá mudar a sede social para qualquer outro
local dentro do mesmo concelho ou concelhos limítrofes, sem pré-
via autorização da assembleia geral, podendo criar filiais ou quais-
quer outras formas de representação social, quando e onde se
tenha por conveniente.

ARTIGO 3.º

O capital social, inteiramente liberado, é de 3 000 000$, e cor-
responde à soma de quatro quotas do valor nominal de 750 000$,
pertencendo uma a cada um dos sócios Cristina Isabel Pinheiro
Salgado, Paulo Jorge Ferreira de Almeida, Joaquim Daniel Oli-
veira Camboa e Francisco José Ferreira Ramos.

ARTIGO 5.º

1 � A gerência da sociedade, que poderá não ser remunera-
da, será exercida pelo sócio Paulo Jorge Ferreira de Almeida, já
nomeado gerente, e pelos sócios Joaquim Daniel Oliveira Camboa
e Francisco José Ferreira Ramos, que desde já são nomeados
gerentes.
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2 � Para obrigar a sociedade é necessária a assinatura conjunta
de dois gerentes.

É o que cumpre certificar.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11650869

APOR � AGÊNCIA PARA A MODERNIZAÇÃO
DO PORTO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 6526; identificação de pessoa colectiva n.º 504136267; inscri-
ção n.º 10; número e data da apresentação: 2/000707; pasta
n.º 6526.

Certifico que na sociedade em epígrafe foi efectuado o seguinte
registo:

Designação do conselho geral para 2000-2002: presidente, Câ-
mara Municipal do Porto, representada por Nuno Magalhães Sil-
va Cardoso, casado, residente na Rua do Cónego Ferreira Pinto,
12, 7.º, B, Porto; Lusomundo, SGPS, S. A., representada por
Maria Cândida Oliveira Sousa Morais, casada, residente na Rua
do Marechal Saldanha, 1305, Porto; Sonae Turismo, SGPS, S. A.,
representada por António Manuel Taveira da Silva, divorciado,
residente na Rua de Gregório Lopes, 1524, 6.º, esquerdo, Lisboa;
Mota & C.ª, S. A., representada por Maria Paula Queirós Vascon-
celos Mota de Meireles, casada, residente na Avenida da Boavista,
2453, Porto; AEP � Associação Empresarial de Portugal, repre-
sentada por Jorge Pedro Moreira Renda dos Reis, casado, resi-
dente na Rua de São João de Deus, 29, Viana do Castelo; Fun-
dação para o Desenvolvimento do Vale de Campanhã, representada
por António Manuel Valente Lopes Dias, casado, residente na Rua de
Moçambique, 467-A, 3.º, Q, Porto; APDL � Administração dos
Portos do Douro e Leixões, representada por José Miguel de
Azembuje Cardoso Ayres, casado, residente na Avenida da Boavista,
1527, 10.º, esquerdo, Porto; RAR � Sociedade de Controlo
(Holding), S. A., representada por Vergílio Manuel da Cunha Folhadela
Moreira, casado, residente na Praça de Liege, 146, Porto; Sport Club
do Porto, representada por Paulo Manuel Gonçalves Pinto de Barros
Vale, casado, residente na Rua da Arroteia, 126, apartamento 7, Leça
do Balio.

Data: 27 de Março de 2000.

É o que cumpre certificar.

2 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Elsa Soares.
11650885

CHIP 7 � COMPUTADORES, MULTIMÉDIA
E SERVIÇOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4950/970107; identificação de pessoa colectiva n.º 503871958;
inscrição n.º 8; número e data da apresentação: 9-12/000808; pasta
n.º 4950.

Certifico que a sociedade em epígrafe, anteriormente designa-
da CHIP 7 � Computadores, Multimédia e Serviços, L.da, aumen-
tou o capital social de 2 750 000$ para 5 000 000$, aumento esse
subscrito pela nova sócia Cofina.ComII � SGPS, S. A., tendo a
mesma sido transformada em sociedade anónima, ficando a reger-
-se pelo seguinte contrato:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, duração e objecto

ARTIGO 1.º

Denominação

A sociedade adopta a denominação CHIP 7 � Computadores,
Multimédia e Serviços, S. A.

ARTIGO 2.º

Sede

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Heroísmo, 329, 1.º,
sala 108, freguesia de Bonfim, concelho do Porto.

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, delega-
ções ou quaisquer outras formas de representação social, em ter-
ritório nacional ou no estrangeiro.

ARTIGO 3.º

Duração

A sociedade durará por tempo indeterminado.

ARTIGO 4.º

Objecto

1 � A sociedade tem por objecto a comercialização de com-
putadores, sistemas multimédia informáticos e serviços afins.

2 � A sociedade pode ainda dedicar-se a quaisquer outras ac-
tividades complementares ou conexas do seu objecto principal.

3 � O exercício da actividade social poderá ser prosseguido
individualmente pela sociedade, ou através de associação com
outras entidades por qualquer uma das formas legalmente previs-
tas, 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 no-
vas empresas ou comparticipar na sua constituição, mesmo que
o respectivo 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 5 000 000$, integralmente subscrito e
realizado, representado por 5000 acções com o valor nominal de
1000$ cada uma.

ARTIGO 6.º

Acções

1 � As acções são ao portador.
2 � Poderá haver títulos de 1, 10, 50, 100, 500 e 1000 acções.
3 � O custo das operações de registo das transmissões, des-

dobramentos, conversões ou outras relativas às acções será supor-
tado 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.

ARTIGO 8.º

Obrigações

A sociedade poderá emitir obrigações, em qualquer das moda-
lidades 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 própri-
as, nas condições previstas na lei.

CAPÍTULO III

Administração e fiscalização

ARTIGO 10.º

Administração

1 � A sociedade será gerida por um conselho de administra-
ção composto por três a cinco membros, accionistas ou não, elei-
tos pela assembleia geral.
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2 � Compete à assembleia geral a escolha do presidente do con-
selho de administração; o presidente escolhido designará, por seu
turno, de entre os restantes, o seu substituto.

ARTIGO 11.º

Competência do conselho de administração

O conselho de administração dispõe dos mais amplos poderes de
gerência social, competindo-lhe definir a orgânica interna e elabo-
rar os respectivos regulamentos, determinar a orientação da activi-
dade da sociedade, autorizar as operações relativas ao objecto soci-
al, representar a sociedade em juízo ou fora dele e desempenhar as
demais funções ou praticar outros actos que por lei ou pelo presente
contrato lhe sejam cometidas ou consentidas.

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
reuniões 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 admi-
nistradores; fica igualmente obrigada pelas assinaturas de um ad-
ministrador 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 genérica, consoante o caso, do conselho de admi-
nistração.

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
envolvam 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 conse-
lho fiscal, composto por três membros efectivos e um suplente,
eleitos pela assembleia geral, que designará de entre os primei-
ros o respectivo presidente.

2 � Um membro efectivo do conselho fiscal e o vogal suplente
devem ser revisores oficiais de contas ou sociedades de reviso-
res de contas.

3 � Pode, ainda, a sociedade optar por confiar as funções de
fiscalização a um fiscal único, o qual, nesse caso, exercerá a com-
petência atribuída ao conselho fiscal.

ARTIGO 15.º

Reuniões do conselho fiscal

O conselho fiscal reunirá ordinariamente uma vez por trimes-
tre e, extraordinariamente, sempre que algum dos seus membros
o julgue conveniente ou a solicitação do conselho de administra-
ção, designadamente 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 titula-
res de, pelo menos, 100 acções.

2 � A cada conjunto de 100 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 neces-
sário 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 1.º trimestre de cada
ano, a assembleia geral reunirá sempre que o conselho de admi-
nistração ou o conselho fiscal solicitem a sua convocação ou a
requerimento de um ou mais accionistas que possuam acções cor-
respondentes a, pelo menos 5% do capital social.

2 � A assembleia geral pode deliberar, em primeira convoca-
ção, qualquer que seja o número de accionistas presentes ou re-
presentados, 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 adminis-

tração, discutir e votar o balanço e as contas anuais e o parecer
do conselho fiscal, bem como deliberar sobre a aplicação dos
resultados do exercício;

b) Eleger a respectiva quota, bem como os membros dos con-
selhos de administração e fiscal, e proceder à sua exoneração;

c) Deliberar sobre alterações dos estatutos e aumentos de ca-
pital.

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 líquidos apura-

dos 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 de-
duzidas as dotações para as reservas, serão distribuídos aos ac-
cionistas 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 consen-
timento do conselho fiscal, poderão ser efectuadas distribuições
antecipadas 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 de-
liberação dos sócios, aprovada por maioria de dois terços dos
votos emitidos.
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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 venci-
mentos.

ARTIGO 25.º

Prazo dos mandatos

Os membros dos órgãos sociais, bem como os membros que inte-
gram a comissão prevista no artigo 24.º, exercerão as respectivas
funções por três anos e podem ser reeleitos.

Mais certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Designados os seguintes membros dos órgãos sociais para o

triénio de 2000-2002, em 19 de Junho de 2000.
Conselho de administração: Miguel Avelino Fernandes Mon-

teiro, divorciado; António Sérgio da Costa Tinoco, casado; José
Pedro Ferreira Basto, solteiro, maior; João Manuel Matos Bor-
ges de Oliveira, casado, e Graham Malcom Comrie Dewar, ca-
sado.

Fiscal único: efectivo, Magalhães, Neves & Associados, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Contas, com sede em Amoreiras,
torre 1, 7.º, Lisboa, representada por Jorge Manuel Araújo de Beja
Neves, revisor oficial de contas; suplente, Freire, Loureiro &
Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, represen-
tada por Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro.

Está conforme.

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11546999

EXINREVE � COMÉRCIO DE ARTIGOS DE DECORAÇÃO
E REVESTIMENTOS DE INTERIOR E EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 7863/990618; identificação de pessoa colectiva n.º 504491458;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresenta-
ção: 17/000807; pasta n.º 7863.

Certifico que foi efectuado o seguinte registo:
Sede: deslocada para a Avenida de Camilo, 122-124, 1.º, fre-

guesia de Bonfim, Porto.

Está conforme.

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

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11546964

ANTÓNIO CASTRO PINTO E PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 23 506/790222; identificação de pessoa colectiva
n.º 500858284; averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 7;
números e data das apresentações: Of. 9 e 10/000807; pasta
n.º 2852.

Certifico que a sociedade em epígrafe aumentou o capital so-
cial de 800 000$ para 1 002 410$, em dinheiro, tendo o mesmo
sido redenominado e, em consequência, os artigos 3.º, 5.º e 7.º
do respectivo contrato de sociedade, ficaram com a seguinte re-
dacção:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, e está dividido em duas quotas iguais de
2500 euros, pertencentes cada uma delas a cada um dos sócios
Ilda da Anunciação de Jesus Pereira Nogueira e António Cas-
tro Pinto Nogueira.

ARTIGO 5.º

1 � A administração e representação da sociedade serão exer-
cidas por um ou mais gerentes a designar em assembleia geral,
remunerados ou não, conforme for deliberado pelos sócios.

2 � Fica, desde já, designado gerente o sócio António Castro
Pinto Nogueira.

3 � Para obrigar validamente a sociedade, em todos os seus ac-
tos e contratos, é suficiente a intervenção de um gerente.

4 � Em ampliação dos seus poderes normais, a gerência po-
derá:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, inclu-
indo viaturas automóveis;

b) Celebrar contratos de locação financeira mobiliária.

ARTIGO 7.º

Os sócios poderão deliberar, por acordo unânime de todos, que
lhes sejam exigidas prestações suplementares até ao montante glo-
bal de 50 000 euros.

Está conforme.

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

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11546956

BAPTISTA & MOTA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1463/930730; identificação de pessoa colectiva n.º 503049743;
inscrição n.º 5 e averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1; números e data
das apresentações: 3 e 5/000807; pasta n.º 1463.

Certifico que foram efectuados os seguintes registos:
Cessação de funções de gerentes de Maria de Fátima da Silva

Martins Baptista e Maria Donzelina de Jesus Carvalho Mota, por
renúncia, em 30 de Março de 1994.

Designação de gerentes, nomeados em 30 de Março de 1994,
Elvira de Fátima Fernandes Alves Lopes e Manuel António da
Silva Lopes, residentes na Travessa de Pinheiro Grande, 91,
cave 4, Porto.

Está conforme.

24 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11546948

QUINTA NOVA DAS OLIVEIRAS � IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 1935/940207; identificação de pessoa colectiva n.º 503163260;
inscrição n.º 14; número e data da apresentação: 6/000807; pasta
n.º 1935.

Certifico o seguinte:
Designação de administrador único para o triénio de 2000-2002.
Paulo Alexandre da Costa Ferreira Brandão Pereira, casado, re-

sidente na Rua de Gondarém, 414, Porto.
Data da deliberação: 30 de Novembro de 1999.

Está conforme.

24 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11546921

SOLAPE NORTE � INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MATERIAIS DE ENCADERNAÇÃO E DE ESCRITÓRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 2967/950222; identificação de pessoa colectiva n.º 502552883;
inscrição n.º 24; número e data da apresentação: 7/000810; pasta
n.º 13 761.

Certifico o seguinte:
Designação de gerentes para o período de 1998-2001:
Maria do Rosário Magalhães Van Zeller Rebello de Andrade

e Salvador Maria de Lima Mayer Rebello de Andrade, ambos re-
sidentes na Rua do Revilão, 394, Porto.

Data da deliberação: 31 de Março de 1998.

Está conforme.

29 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11547111
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CONSTRUMED � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 4199/960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503639524;
número e data da apresentação: PC-1225/000615; pasta n.º 4199.

Certifico que foram depositados na pasta da sociedade em epí-
grafe fotocópia da acta e demais documentos relativos à presta-
ção de contas do ano de exercício de 1999.

16 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11567643

DPN � HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 5399/970521; identificação de pessoa colectiva n.º 503890740;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 7 e inscrição n.º 11; números e
data das apresentações: Of. 5-6 e 7/000808; pasta n.º 5399.

Certifico o seguinte:
Cessação de funções de gerentes de Paulo Renato Monteiro

Dunkel Pombo de Carvalho e Pedro Miguel Monteiro Dunkel
Pombo de Carvalho, em 30 de Março de 2000, por renúncia.

Designação de gerente, sendo nomeada a sócia Laura Maria da
Costa Marques Sá Pereira, residente na Rua de Fernão Lopes,
183, Leça da Palmeira, Matosinhos, em 2 de Abril de 2000.

Está conforme.

29 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11547006

SOCREMER � SOCIEDADE COMERCIAL
DE RETALHISTAS DE MERCEARIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 17 630/680717; identificação de pessoa colectiva
n.º 500270503; averbamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data
da apresentação: 8/000809; pasta n.º 11 519.

Certifico a cessação de funções de gerente de António Romão
de Carvalho, em 31 de Dezembro de 1991, por renúncia.

Está conforme.

29 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11547014

ALFREDO MAGALHÃES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 1.ª Secção. Matrícula
n.º 25 937/810421; identificação de pessoa colectiva
n.º 501157891; inscrição n.º 10; número e data da apresentação:
9/000809; pasta n.º 12 436.

Certifico o seguinte:
Designação de gerentes, sendo nomeados Alfredo Manuel de

Serpa Magalhães, residente na Praceta de 25 de Abril, 35, 3.º, es-
querdo, Vila Nova de Gaia; Cristina Isabel Lucas de Serpa Ma-
galhães, residente na Rua de 14 de Outubro, 834, 3.º, D, Vila
Nova de Gaia; Beatriz Mendes Lucas de Serpa Magalhães, resi-
dente na Praceta de 25 de Abril, 35, 3.º, E, Vila Nova de Gaia, e
Alfredo Vieira da Costa, residente na Alameda de Enxomil, 96,
4.º, E, traseiras, Arcozelo, Vila Nova de Gaia.

Data da deliberação: 10 de Maio de 2000.

Está conforme.

29 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Lígia Maria
Gigante Pinheiro. 11547022

PORTO � 2.A SECÇÃO

VIMALOURE � IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 740; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 33/
20000721; pasta n.º 23 121.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma VIMALOURE � Imobiliá-
ria, L.da, e tem a sua sede na Avenida do Brasil, 605, 2.º, freguesia
de Nevogilde, concelho do Porto.

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

ARTIGO 2.º

1 � O objecto da sociedade consiste na compra e venda de
bens imóveis. Indústria de construção civil.

2 � A sociedade poderá participar em quaisquer sociedades,
inclusive como sócia de responsabilidade ilimitada, independen-
temente do respectivo objecto.

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros, dividido em quatro quotas iguais do valor nominal de
1250 euros, pertencentes uma a cada um dos sócios.

ARTIGO 4.º

1 � A administração da sociedade, remunerada ou não, con-
forme for deliberado em assembleia geral, bem como a sua re-
presentação, cabem a todos os sócios e a Luís Amorim Lourei-
ro, casado, residente na Avenida do Brasil, 605, no Porto, que
desde já ficam nomeados gerentes.

2 � Para vincular a sociedade em todos os seus actos e con-
tratos, é necessário a intervenção de dois gerentes.

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 qual-

quer motivo, tenha de proceder-se à sua arrematação, adjudica-
ção 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.

8 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11647906

PORTOMAIL � TRANSPORTE DE DOCUMENTOS
E ENCOMENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 564; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
000412; pasta n.º 22 926.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma PORTOMAIL � Transporte de
Documentos e Encomendas, L.da, e tem a sua sede na Rua do
Padre Cruz, 36, freguesia de Cedofeita, desta cidade do Porto.

§ único. Por simples deliberação, a gerência poderá transferir
a sede social para outro local do mesmo concelho ou concelhos
limítrofes, bem como criar ou encerrar filiais ou qualquer forma
de representação social, em território nacional e no estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O seu objecto consiste na recolha, transporte e entrega de do-
cumentos, encomendas; construção e engenharia civil, compra e
venda de bens imobiliários e revenda dos adquiridos para esse
fim.
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ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 1 002 410$, correspondente a 5000 euros, dividido em
duas quotas: uma do valor nominal de 601 446$, pertencente ao
sócio Lúcio Gonçalves Marques, e outra do valor nominal de
400 964$, pertencente ao sócio Rui Filipe Mendes Gonçalves
Marques.

§ único. Os sócios ficam autorizados a fazer prestações suplemen-
tares de capital até ao décuplo do capital social.

ARTIGO 4.º

1 � A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica afecta aos sócios, que desde já
são nomeados gerentes.

2 � Para validamente obrigar e representar a sociedade em
todos os actos e contratos é suficiente a assinatura de dois ge-
rentes.

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

1 � A sociedade poderá amortizar qualquer quota, nos seguin-
tes casos:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTIGO 7.º

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

Está conforme.

24 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878258

LINPORTO � SOCIEDADE DE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 690; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 12/
20000630; pasta n.º 23 069.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de contrato de sociedade, cujos artigos seguem:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma LINPORTO � Sociedade de Lim-
pezas, L.da

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Rua do Professor Mota
Pinto, 188, rés-do-chão, freguesia de Ramalde, cidade do Porto.

2 � A sede social poderá, por simples deliberação da gerência,
ser transferida para outro local dentro do concelho ou concelhos
limítrofes.

ARTIGO 3.º

O objecto da sociedade consiste em serviços de limpeza.

ARTIGO 4.º

A existência da sociedade será por tempo indeterminado e o seu
início contar-se-á, para todos os efeitos, a partir de hoje.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
50 000 euros, e representado por cinco quotas, da seguinte forma:
Maria Natércia da Silva Pereira, 17 000 euros; Mário Vasco da
Silva Pereira, 8500 euros; Paulo Sérgio da Silva Pereira,
8500 euros; Pedro Miguel da Silva Pereira, 8500 euros, e Fran-
cisco António Neves Pereira, 7500 euros.

ARTIGO 6.º

Poderão ser exigidas prestações suplementares de capital, até
ao capital em dobro, desde que assim seja deliberado em assem-
bleia geral.

ARTIGO 7.º

1 � A gerência da sociedade e a sua representação, em juízo
e fora dele, activa e passivamente, serão exercidas pelo sócio
Mário Vasco da Silva Pereira e por José Alberto Pinto Moreira
que, desde já, são nomeados gerentes.

2 � É expressamente vedado à gerência vincular a sociedade
em quaisquer actos ou contratos estranhos aos negócios sociais,
designadamente, letras de favor, fianças, subfianças e actos se-
melhantes.

3 � O gerente que infringir o disposto no número anterior res-
ponderá por perdas e danos perante a sociedade.

ARTIGO 8.º

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

ARTIGO 9.º

1 � É permitida, entre sócios, a cessão de quotas, no todo ou
em parte, ficando, desde já, autorizadas as respectivas divisões.

2 � Os sócios não poderão ceder as suas quotas a estranhos,
sem expressa autorização da sociedade, a qual terá direito de
preferência. O preço da quota cedenda será determinado em ba-
lanço elaborado para o efeito.

3 � Ao valor apurado nos termos do número anterior, será de-
duzido todo e qualquer débito que o titular da quota tenha na so-
ciedade.

4 � O sócio que pretenda alienar a sua quota a estranhos pre-
venirá a sociedade com a antecedência de 60 dias, por carta re-
gistada, declarando a identificação do adquirente e as condições
da cessão.

5 � Se a sociedade não quiser usar o direito de preferência re-
ferido no n.º 2, o que terá de ser declarado dentro de 30 dias a
contar da comunicação que lhe seja feito por escrito, tal direito
para os sócios que o desejarem, o que ficará a constar da acta da
assembleia geral, os quais, entre si, farão admissão da quota na
proporção do capital que cada um possui na sociedade.

ARTIGO 10.º

No caso de morte ou interdição de qualquer sócio a sociedade
continuará com o representante do interdito ou dos herdeiros, de-
vendo estes nomear um entre eles que os represente a todos na
sociedade, enquanto a quota não for partilhada, ou ainda que o
seja, permaneça em compropriedade.

ARTIGO 11.º

1 � A sociedade pode amortizar a quota de qualquer sócio
quando a mesma tenha deixado de lhe pertencer por divórcio,
inventário ou partilha, ou por ter sido penhorada, dada de penhor
ou arrestada, se não foi logo desonerada ou se tiver sido vendida
judicialmente.

2 � No caso contemplado neste artigo, a quota será amortiza-
da pelo valor apurado em balanço realizado para esse fim.
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ARTIGO 12.º

As assembleias gerais, quando a lei não exigir outras formalidades,
serão convocadas por cartas registadas dirigidas a cada um dos só-
cios, com a antecedência mínima de oito dias.

ARTIGO 13.º

Anualmente, proceder-se-á a um balanço com referência a 31 de
Dezembro, que deverá estar aprovado e assinado até fins de Março
imediato e os lucros líquidos apurados, depois de deduzidos 5% para
a formação do fundo de reserva legal, serão divididos pelos sócios,
em assembleia geral, se por unanimidade, não for decidido afectá-
-los a outro fim.

ARTIGO 14.º

A gerência fica, desde já, ao abrigo do disposto na alínea b) do
n.º 4 do artigo 202.º do Código das Sociedades Comerciais, autoriza-
da a levantar a totalidade do capital social depositado, com a fina-
lidade expressa de:

a) Suportar as despesas com a constituição da sociedade, de-
signadamente o pagamento de emolumentos notariais e despesas
de registo;

b) Serem iniciados, de imediato, os negócios sociais.

Está conforme.

24 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878231

QUINTA BARTOL � ACTIVIDADES AGRÍCOLAS
E HOTELEIRAS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 556; inscrições n.os 1 e 2; números e data das apresentações:
5 e 6/20000719; pasta n.º 22 918.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foram
efectuados os seguintes registos:

Cessação de funções do fiscal único efectivo e suplente, res-
pectivamente, Fernando Jorge Marques Vieira e António Manu-
el Mendes Barreira, em 31 de Maio de 2000, por renúncia.

Designação do fiscal único para o quadriénio em curso de
2000-2003.

Efectivo: Piedade Vaz & Comercial Trigo Morais, Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, representada por João Manuel
Trigo Morais, revisor oficial de contas, casado, residente na Rua
dos Fogueteiros, 232, Padrão da Légua, Senhora da Hora.

Suplente: Maria da Piedade Gonçalves dos Santos Vaz, revi-
sor oficial de contas, casada, residente na Rua da Alegria, 1924,
2.º, 3.º, Porto.

Data da deliberação: 15 de Junho de 2000.

Está conforme.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878185

SOCEGIM � TECNOLOGIA E SERVIÇOS, SOCIEDADE
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 889; identificação de pessoa colectiva n.º 504100785; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 5/20000724; pasta
n.º 18 181.

Certifico que relativamente à sociedade em epígrafe foi efec-
tuado o registo de aumento de capital e alteração parcial do con-
trato, cujos artigos seguem:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 002 410$, pertencente na totalidade ao único sócio Manuel Vi-
eira Pereira.

ARTIGO 4.º

1 � A administração e a representação da sociedade ficam afec-
tas ao sócio único Manuel Vieira Pereira, desde já designado gerente,
ou a um ou mais gerentes a designar pelo sócio único.

2 � Caso venham a ser designados outro ou outros gerentes, a
sociedade obriga-se pela assinatura do gerente Manuel Vieira Pereira
ou de quaisquer dos outros gerentes.

3 � Por impedimento do sócio único ou sempre que tal se justi-
fique a sociedade nomeará em acta outro ou outros gerentes com
poderes para obrigar a sociedade em quaisquer actos.

ARTIGO 5.º (antigo 6.º)

O sócio único pode celebrar com a sociedade negócios jurídi-
cos que sirvam a prossecução do objecto social.

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

Está conforme.

31 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878428

SANTOS SILVA & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 123; identificação de pessoa colectiva n.º 500900647; data:
200600-1113; pasta n.º 1627.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909153

COMPANHIA INDUSTRIAL DE FUNDIÇÃO, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 8338; identificação de pessoa colectiva n.º 500331839; data:
200600-1117; pasta n.º 3923.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909161

MANUEL PEREIRA MENDES & MENDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 905; identificação de pessoa colectiva n.º 502374608; data:
200600-1179; pasta n.º 7382.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909196

TOBAGO � MODAS E CONFECÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 859; identificação de pessoa colectiva n.º 502485361; data:
200600-1139; pasta n.º 7189.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909188

SAGROTEL � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 863; identificação de pessoa colectiva n.º 502370670; data:
200600-1156; pasta n.º 4958.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999, referentes à
sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909170

SADUSTRA � TRÂNSITOS E DESPACHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 618; identificação de pessoa colectiva n.º 501227350; data:
200600-1118; pasta n.º 12 112.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909242

MADANÇOS & MADANÇOS � COMÉRCIO A RETALHO DE
MATERIAL ELÉCTRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 117; identificação de pessoa colectiva n.º 502847085; data:
200600-1171; pasta n.º 10 212.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909234

PIRES & COELHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 825; identificação de pessoa colectiva n.º 502757078; data:
200600-1173; pasta n.º 9437.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909226

SOUSA & NEVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 866; identificação de pessoa colectiva n.º 501841806; data:
200600-1123; pasta n.º 7722.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909218

JOSÉ SANTOS & LAURA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 764; identificação de pessoa colectiva n.º 500749973; data:
200600-1120; pasta n.º 7498.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909200

MACORAL � ACTIVIDADES HOTELEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 772; identificação de pessoa colectiva n.º 500174458; data:
200600-1180; pasta n.º 18 539.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909293

OURIVESARIA SANTA MARIA DE ALEXANDRE
E PESSOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 094; identificação de pessoa colectiva n.º 504164520; data:
200600-1178; pasta n.º 18 427.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909285

LÍDIA JÓIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 414; identificação de pessoa colectiva n.º 502981083; data:
200600-1122; pasta n.º 11 034.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909277

M. CAMPOS & PINTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 893; identificação de pessoa colectiva n.º 503759082; data:
200600-1168; pasta n.º 16 434.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909269

GMES � IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 481; identificação de pessoa colectiva n.º 503278483; data:
200600-1114; pasta n.º 13 105.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909250

INFORPOR � SOCIEDADE PORTUENSE
INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 470; identificação de pessoa colectiva n.º 501569960; data:
200600-1146; pasta n.º 8572.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909439
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TRANCOSO & TRANCOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 48 952; identificação de pessoa colectiva n.º 502527714; data:
200600-1151; pasta n.º 7211.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909420

SAPI 2 CI � CONSULTORIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 4040; identificação de pessoa colectiva n.º 503599751; data:
200600-1145; pasta n.º 22 392.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908785

H. M. LOUREIRO � ENGENHARIA QUALIDADE
E AMBIENTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 157; identificação de pessoa colectiva n.º 504659502; data:
200600; pasta n.º 22 334.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908793

LASCASAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 37 922; identificação de pessoa colectiva n.º 501391835; data:
200600-1163; pasta n.º 20 505.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908807

J. PASSOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 881; identificação de pessoa colectiva n.º 501954732; data:
200600-1130; pasta n.º 20 421.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908815

JOANA & SOTERA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 952; identificação de pessoa colectiva n.º 502181796; data:
200600-1143; pasta n.º 20 074.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908823

JOSÉ ALVES MOREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 990; identificação de pessoa colectiva n.º 501964886; data:
200600-1133; pasta n.º 12 821.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908572

SOMEIOS � SOC. GESTORA
DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 223; identificação de pessoa colectiva n.º 503294608; data:
200600-1158; pasta n.º 12 792.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908564

LUSITANA � PASTELARIA E PADARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 127; identificação de pessoa colectiva n.º 503065137; data:
200600-1128; pasta n.º 12 534.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908556

REIS & ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 458; identificação de pessoa colectiva n.º 502967447; data:
200600-1167; pasta n.º 11 194.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908548

GOMES PEREIRA � DESIGN, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 344; identificação de pessoa colectiva n.º 502927046; data:
200600-1161; pasta n.º 10 849.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908530

SOLÍQUIDOS � TRANSPORTES DE CARGA
E COMBUSTÍVEIS J. CAETANO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 356; identificação de pessoa colectiva n.º 500272247; data:
200600-1116; pasta n.º 10 837.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908521
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GRACIETE & FÁTIMA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 170; identificação de pessoa colectiva n.º 502868317; data:
200600-1155; pasta n.º 10 392.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908513

ISENTO � SOC. INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 50 134; identificação de pessoa colectiva n.º 502855371; data:
200600-1160; pasta n.º 10 259.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909501

MOTORCONTROL � COMPONENTES
ELECTRÓNICOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 219; identificação de pessoa colectiva n.º 501675299; data:
200600-1126; pasta n.º 9747.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909498

ROCHA LOPES & SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 854; identificação de pessoa colectiva n.º 502766506; data:
200600-1144; pasta n.º 9535.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909480

PITA & PITA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 20 620; identificação de pessoa colectiva n.º 500219079; data:
200600-1147; pasta n.º 9028.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909471

G. FERREIRA ALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 067; identificação de pessoa colectiva n.º 500122849; data:
200600-1166; pasta n.º 8853.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909463

JOSÉ CORREIA � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 516; identificação de pessoa colectiva n.º 502726067; data:
200600-1159; pasta n.º 8845.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909447

MANUEL CORREIA DA COSTA & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 17 063; identificação de pessoa colectiva n.º 500177929; data:
200600-1149; pasta n.º 2510.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909390

IMONEIVA � SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 608; identificação de pessoa colectiva n.º 503315788; data:
200600-1125; pasta n.º 13 280.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908599

HOSPITRANS � INDÚSTRIA DE MATERIAL HOSPITALAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 519; identificação de pessoa colectiva n.º 503294420; data:
200600-1124; pasta n.º 13 156.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908580

GRILLON & VELOSO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42 971; identificação de pessoa colectiva n.º 501732632; data:
200600-1131; pasta n.º 13 983.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908602

S. A. G. P. � INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 51 945; identificação de pessoa colectiva n.º 503434663; data:
200600-1153; pasta n.º 14 137.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908610
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MARQUES, CARNEIRO & JOAQUIM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 19 381; identificação de pessoa colectiva n.º 500185336; data:
200600-1119; pasta n.º 14 232.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908629

IDEIAS E OBRAS � CONSULTORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 062; identificação de pessoa colectiva n.º 503469270; data:
200600-1142; pasta n.º 14 293.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908637

RUI, JORGE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 43 535; identificação de pessoa colectiva n.º 501795448; data:
200600-1136; pasta n.º 16 852.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908645

LEONOR, ANDRADE & DUARTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 41 080; identificação de pessoa colectiva n.º 501649131; data:
200600-1137; pasta n.º 16 853.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908653

LOJANDAR � CONSTRUÇÃO E IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 382; identificação de pessoa colectiva n.º 503946303; data:
200600-1165; pasta n.º 17 551.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908661

RAIMUNDO MOTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 395; identificação de pessoa colectiva n.º 503947660; data:
200600-1121; pasta n.º 17 566.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908670

U. S. P. P. I. � UNIDADE DE SAÚDE DE PSIQUIATRIA
COM INTERNAMENTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 616; identificação de pessoa colectiva n.º 504011480; data:
200600-1172; pasta n.º 17 830.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11908688

LIVRARIA ESTUDO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 18 458; identificação de pessoa colectiva n.º 500167141; data:
200600-1129; pasta n.º 18 871.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908742

RÁDIO ELECTRÓNICA NORTE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 42; identificação de pessoa colectiva n.º 502240440; data:
200600-1175; pasta n.º 18 851.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908734

MANUEL CABEÇO & PINTO LAGINHAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 38 486; identificação de pessoa colectiva n.º 501462570; data:
200600-1140; pasta n.º 18 744.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908726

MARTINS & MADEIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 087; identificação de pessoa colectiva n.º 501869565; data:
200600-1141; pasta n.º 18 743.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908718

GUARIDE � SOCIEDADE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 181; identificação de pessoa colectiva n.º 504441442; data:
200600-1135; pasta n.º 18 621.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908700
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GUEDES PINTO � SOCIEDADE MEDIAÇÃO
IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 39 204; identificação de pessoa colectiva n.º 501600841; data:
200600-1154; pasta n.º 12 328.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908696

JOSÉ R. SOUSA PINTO � DESPACHANTE OFICIAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 35 445; identificação de pessoa colectiva n.º 501206094; data:
200600-1132; pasta n.º 20 007.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908750

IRMÃOS PRADO & MACHADO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 721; identificação de pessoa colectiva n.º 500668965; data:
200600-1134; pasta n.º 20 008.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908769

MARIA EMÍLIA & CARRILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 193; identificação de pessoa colectiva n.º 504406302; data:
200600-1150; pasta n.º 22 447.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Ma-
ria Silva Ribeiro. 11908777

JOSÉ ANTUNES & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 47 877; identificação de pessoa colectiva n.º 502373024; data:
200600-1169; pasta n.º 5005.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909412

MARIA EMÍLIA C. RODRIGUES & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 21 938; identificação de pessoa colectiva n.º 500612250; data:
200600-1170; pasta n.º 2875.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909404

SOUSA MAIA, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 16 614; identificação de pessoa colectiva n.º 500419809; data:
200600-1138; pasta n.º 2368.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909382

GOMES & CALHEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 24 842; identificação de pessoa colectiva n.º 500943958; data:
200600-1152; pasta n.º 2036.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909374

PEREIRA DA SILVA & GONÇALVES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 12 144; identificação de pessoa colectiva n.º 500215880; data:
200600-1176; pasta n.º 1636.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909366

SOUSA & ALMEIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 188; identificação de pessoa colectiva n.º 500419558; data:
200600-1157; pasta n.º 1409.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909358

JOÃO PASSOS & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 46 724; identificação de pessoa colectiva n.º 502273976; data:
200600-1148; pasta n.º 787.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909340

ZENHA & GOMES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 36 450; identificação de pessoa colectiva n.º 501286861; data:
200600-1171; pasta n.º 684.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909331
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PORFI � PROJECTOS, OBRAS E FISCALIZAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 226; identificação de pessoa colectiva n.º 501879994; data:
200600-1164; pasta n.º 278.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909323

PEIXOTO & PEREIRA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 14 346; identificação de pessoa colectiva n.º 500214450; data:
200600-1177; pasta n.º 168.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909315

JOSÉ PEREIRA MOREIRA & FILHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 45 135; identificação de pessoa colectiva n.º 502001828; data:
200600-1181; pasta n.º 18 541.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999, refe-
rentes à sociedade em epígrafe.

23 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11909307

PAVAIR � ACESSÓRIOS INDUSTRIAIS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 634; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 13/
20000525; pasta n.º 23 007.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo do contrato de sociedade, cujos artigos são os
seguintes:

CAPÍTULO I

Denominação, sede, objecto, duração
e órgãos sociais

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de PAVAIR � Acessó-
rios Industriais, S. A.

ARTIGO 2.º

1 � A sociedade tem a sua sede na Avenida da Boavista, 2414,
rés-do-chão, esquerdo, freguesia de Ramalde, concelho do Porto.

2 � A sociedade poderá deslocar a sede social para outro lo-
cal dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, por
simples deliberação do conselho de administração/administrador
único.

ARTIGO 3.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de bens imó-
veis, propriedades; importação e exportação de produtos petrolí-
feros, alimentares, vestuário e acessórios para a indústria e repre-
sentações e comércio dos mesmos.

ARTIGO 4.º

A duração da sociedade será por tempo indeterminado e tem
o seu início a partir de hoje.

ARTIGO 5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 50 000 euros (equivalente a 10 024 100$) e está dividi-

do em 50 000 acções com o valor nominal de 1 euro cada uma, assim
distribuídas: 40 000 acções pertencentes ao accionista João Pedro
Baltar da Cunha Sampaio Maia; 1000 acções pertencentes a cada
um dos accionistas Severino Emanuel Cruz da Silva, Carlos Cabral
Menezes Allegro de Magalhães e Filipe Carlos Murta de Sousa Cardoso,
e 7000 acções pertencentes à accionista Mariana Pedra de Carvalho
Vasques.

ARTIGO 6.º

1 � As acções serão nominativas e ou ao portador, reciproca-
mente convertíveis à vontade do accionista, a cargo de quem fi-
carão as despesas de conversão.

2 � Haverá títulos de 1, 10, 50, 100 e 1000 acções.
3 � Os títulos serão assinados por um administrador, poden-

do a assinatura ser de chancela, por ele autorizado, ou por igual
número de mandatários da sociedade para o efeito designados.

ARTIGO 7.º

1 � A transmissão das acções nominativas depende do consen-
timento da sociedade e os demais accionistas têm sempre direito
de preferência na proporção do seu número de acções.

2 � A constituição de penhor ou usufruto, por negócio inter
vivos, sobre as acções depende também do consentimento da so-
ciedade.

3 � É da competência da assembleia geral a outorga do con-
sentimento referido nos números anteriores.

4 � De acordo com o artigo 329.º do Código da Sociedades
Comerciais, o prazo para a sociedade se pronunciar é de 60 dias,
findo o qual a transmissão será livre.

5 � No caso de a sociedade recusar o consentimento será sua
obrigação fazer adquirir as acções por outra pessoa, nas mesmas
condições do negócio solicitado.

6 � No caso de o negócio ser gratuito, cabe o disposto na
alínea c) do artigo 329.º do Código das Sociedades Comerciais .

7 � O usufruto de acções, se existir, terá os direitos que re-
sultam da aplicação do artigo 23.º do Código das Sociedades
Comerciais.

8 � Em todo o caso, a sociedade respeitará os direitos here-
ditários sobre as acções, mas, produzindo-se contitularidades das
mesmas, aplicar-se-á o disposto no artigo 333.º do Código das
Sociedades Comerciais.

ARTIGO 8.º

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

CAPÍTULO II

Administração

ARTIGO 9.º

1 � A administração da sociedade incumbe a um conselho de
administração ou a um administrador único, dispensado de cau-
ção, eleito em assembleia geral pelo prazo de quatro anos.

2 � O conselho de administração será composto por três mem-
bros, um dos quais desempenhará as funções de presidente.

ARTIGO 10.º

Ao conselho de administração ou administrador único cabem
os mais amplos poderes legalmente permitidos, competindo-lhe
em exclusivo a representação da sociedade, tudo em conformi-
dade com os artigos 405.º e 406.º do Código das Sociedades
Comerciais, nomeadamente:

a) Gerir todos os negócios sociais e efectuar todas as opera-
ções relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, propor e
contestar quaisquer acções, transigir e desistir das mesmas e
comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o conselho de
administração ou o administrador único poderá nomear manda-
tários ou procuradores para a prática de determinados actos ou
categorias de actos;

c) Aprovar o plano de actividade e o orçamento da empresa,
incluindo o plano financeiro;

d) Adquirir, alienar e onerar ou locar quaisquer bens imóveis
ou móveis, incluindo acções, quinhões, quotas e obrigações;
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e) Aprovar o plano da empresa a longo prazo, adquirir ou ceder
estabelecimentos;

f) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou colectivas,
para exercícios de cargos sociais noutras empresas;

g) Contrair empréstimos no mercado financeiro nacional e ou
estrangeiro e aceitar a fiscalização das entidades mutuantes;

h) Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas nas
diversas formas jurídicas permitidas por lei;

i) Comprar e vender veículos automóveis.

ARTIGO 11.º

O conselho de administração/administrador único pode consti-
tuir mandatários cujos poderes de representação correspondam ao
estabelecido na lei.

ARTIGO 12.º

Fica expressamente proibido ao conselho de administração ou
administrador único e mandatários obrigar a sociedade em actos
estranhos aos negócios sociais.

ARTIGO 13.º

A sociedade obriga-se em todos os seus actos e contratos, in-
cluindo cheques, letras, livranças e aceites bancários, com a as-
sinatura do presidente do conselho de administração ou adminis-
trador único ou por mandatário constituído nos termos dos anteriores
artigos 9.º e 10.º e para os fins específicos de que tenha sido
mandatado.

ARTIGO 14.º

O conselho de administração ou administrador único poderão ser
reelegíveis.

ARTIGO 15.º

Faltando definitivamente o presidente do conselho de adminis-
tração, a sua substituição será feita por cooptação, devendo esse
acto ser ratificado na primeira assembleia geral seguinte e duran-
do as respectivas funções até ao fim do período para o qual fo-
ram eleitos os administradores.

CAPÍTULO III

Conselho fiscal ou fiscal único

ARTIGO 16.º

A fiscalização da sociedade incumbe a um conselho fiscal com-
posto por três membros efectivos e um suplente, ou fiscal único,
que terá sempre um suplente, eleitos em assembleia geral pelo
prazo de quatro anos, sendo a reeleição sempre permitida.

ARTIGO 17.º

Um membro efectivo e um suplente do conselho fiscal e o fis-
cal único e respectivo suplente serão revisores oficiais de contas
ou sociedades de revisores oficiais de contas, nos termos legais.

ARTIGO 18.º

A competência do conselho fiscal ou fiscal único é a fixada
pela lei.

CAPÍTULO IV

Assembleia geral

ARTIGO 19.º

Os accionistas deliberam em assembleias gerais regularmente
constituídas e reunidas ou nos termos do artigo 54.º do Código
das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 20.º

As deliberações dos accionistas são tomadas nos termos do
artigo 373.º, n.os 2 e 3, do Código das Sociedades Comerciais.

ARTIGO 21.º

A mesa da assembleia geral é constituída por um presidente e
por um secretário, eleitos também pela assembleia geral por um
período de quatro anos.

ARTIGO 22.º

A assembleia geral dos accionistas deve reunir nos três primeiros
meses de cada ano para:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercí-
cio, quando a assembleia seja o órgão competente para isso;

b) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
c) Proceder à apreciação geral de administração e fiscalização

da sociedade e, se disso for caso e embora esses assuntos não
constem da ordem do dia, proceder à destituição, dentro da sua
competência, ou manifestar a sua desconfiança quanto a adminis-
tradores ou directores;

d) Proceder às eleições que sejam da sua competência legal.

ARTIGO 23.º

A convocação da assembleia geral faz-se por carta registada,
enviada a todos os accionistas com acções nominativas com a
antecedência mínima de 30 dias, contados a partir da data de
envio, sem que isso dispense as publicações legais.

ARTIGO 24.º

A assembleia geral pode deliberar em primeira convocação
qualquer que seja o número de accionistas presentes ou represen-
tados, salvo o disposto no artigo seguinte.

ARTIGO 25.º

Para que a assembleia geral possa deliberar em primeira con-
vocação sobre a alteração do contrato de sociedade, fusão, cisão,
transformação, dissolução da sociedade ou outros assuntos para
os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, devem
estar presentes ou representados accionistas que detenham, pelo
menos, acções correspondentes a mais de dois terços do capital
social.

ARTIGO 26.º

Em segunda convocação, a assembleia geral pode deliberar seja
qual for o número de accionistas presentes ou representados e o
capital por eles representado, salvo para as matérias constantes
do artigo anterior.

ARTIGO 27.º

Na convocatória de uma assembleia geral pode logo ser fixa-
da uma segunda data de reunião para o caso de uma assembleia
não poder reunir-se na primeira data, por falta de representação
do capital exigido pela lei ou pelo contrato, contando que entre
as duas datas medeiem mais de 15 dias; ao funcionamento da
assembleia que reúna na segunda data fixada aplicam-se as re-
gras relativas à assembleia da segunda convocação.

ARTIGO 28.º

A cada acção corresponde um voto.

CAPÍTULO V

Aplicação dos resultados

ARTIGO 29.º

Na deliberação sobre a aplicação dos lucros anuais a assembleia
geral não está sujeita a outras limitações que não sejam as emer-
gentes das disposições legais imperativas, podendo aplicar os
lucros, no todo ou em parte, à constituição e reforço de reservas
ou à prossecução de quaisquer outros interesses da sociedade.

ARTIGO 30.º

A sociedade dissolve-se nos casos e nos termos estabelecidos
pela lei.

ARTIGO 31.º

Para todas as questões emergentes destes estatutos é competente
a jurisdição do Porto, excluindo-se qualquer outra.

ARTIGO 32.º

1 � A sociedade assume todas as despesas inerentes à sua
constituição.
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2 � O conselho de administração/administrador único fica
autorizado a movimentar o depósito das entradas em dinheiro
constituído de acordo com a lei, previamente ao registo deste
contrato, com vista a acorrer as despesas com trabalhadores,
bancos e fornecedores e ainda com o processo de registo e
publicações.

3 � O conselho de administração/administrador único fica
autorizado a iniciar, desde já, a actividade social.

4 � A composição dos órgãos sociais durante o primeiro man-
dato será a seguinte, sendo o administrador dispensado de cauci-
onar a sua responsabilidade, nos termos do artigo 9.º dos presentes
estatutos:

Administrador único, João Pedro Baltar da Cunha Sampaio
Maia, ora outorgante;

Mesa da assembleia geral: presidente, Fernando José Gramaxo
de Sampaio Maia, solteiro, maior, residente na Quinta da Torre,
lugar de São João, freguesia de São João de Ver, concelho de
Santa Maria da Feira, e secretária, Mariana Pedra de Carvalho
Vasques, ora outorgante;

Fiscal único: efectivo, Henrique Duarte & Gonçalves, Socie-
dade de Revisores Oficiais de Cotas n.º 122, representada por
António José Gonçalves, revisor oficial de contas n.º 687, casa-
do, residente na Rua do Alferes Lino Leite, 90, São Mamede de
Infesta, Matosinhos, e suplente, Dr. José Henrique Poças de Al-
meida, revisor oficial de contas n.º 698, casado, residente na Rua
do Dr. José Moreira Guerner, 303, 2.º, direito, Vila Nova de Gaia.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878070

LOUTECOM � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 973; identificação de pessoa colectiva n.º 504332910; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data das
apresentações: 1 e 2/20000717; pasta n.º 22 143.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerente de Do-
mingos Jorge da Silva Teixeira, em 14 de Junho de 2000, por
renúncia, e alteração de contrato com redenominação, cujos arti-
gos são os seguintes:

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 gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao sócio Louis
Charles da Cruz David Lopes, que se mantém como gerente, e
ainda à sócia Maria Cláudia Vilares Lima Ferreira Lopes, que
desde já fica nomeada gerente.

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

Está conforme.

17 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11647990

JORGE SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500648565; ins-
crição n.º 1; número e data da apresentação: 4/20000717; pasta
n.º 20 343.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de mudança de sede para a Rua de Cedofeita, 507,
Porto.

Está conforme.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878010

JORGE SANTOS & SANTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 22 532; identificação de pessoa colectiva n.º 500648565; ins-
crição n.º 4; número e data da apresentação: 3/20000717; pasta
n.º 20 343.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração de contrato com aumento de capital,
cujo artigo é o seguinte:

3.º

O capital social, integralmente realizado, é de 7 500 000$, di-
vidido em quatro quotas, sendo uma de 1 900 000$, pertencente
ao sócio Jorge Ferreira Santos, uma de 1 900 000$, pertencente
à sócia Laurinda Elsa da Silva Pereira Ferreira Santos, uma de
1 850 000$, pertencente ao sócio Dr. Jorge Manuel Pereira San-
tos, e uma de 1 850 000$, pertencente à sócia Dr.ª Maria Manuela
Pereira Santos Delgado.

Está conforme.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878029

PRÓ-CLÁSSICO � AGÊNCIA DE COMÉRCIO EXTERIOR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 49 807; identificação de pessoa colectiva n.º 502752424; ins-
crição n.º 15; número e data da apresentação: 8/20000717; pasta
n.º 9399.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração de contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

O capital social é de 2 500 000$, integralmente realizado em
dinheiro, e está dividido em duas quotas, sendo uma no valor
nominal de 1 375 000$, pertencente à sócia Maria Mafalda Fer-
nandes de Abreu da Fonseca e Castro, e outra no valor nominal
de 1 125 000$, pertencente ao sócio José Miguel Franqueira
Valério de Almeida.

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

Está conforme.

18 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878037

YTONG IBÉRICA � MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 763; identificação de pessoa colectiva n.º 501886125; ins-
crição n.º 10; número e data da apresentação: 3/20000714; pasta
n.º 23 145.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de alteração do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma Ytong Ibérica � Materiais de
Construção, L.da, e tem a sua sede na Rua de Júlio Dinis, 585,
7.º, esquerdo, freguesia de Massarelos, concelho do Porto.

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

Está conforme.

16 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante,Susana Maria
Silva Ribeiro. 11647981

VIPLAR � SOCIEDADE DE MEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 52 250; identificação de pessoa colectiva n.º 503539848; aver-
bamento n.º 2 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 7/
20000718; pasta n.º 15 033.
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Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectua-
do o registo de mudança de sede para a Rua do Amial, 1228, Porto.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878053

S. P. M. � SOCIEDADE PORTUGUESA DE MEDIAÇÃO
DE SEGUROS, S. A.

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 53 980; identificação de pessoa colectiva n.º 502235411; ins-
crição n.º 16; número e data da apresentação: 25/20000718; pasta
n.º 18 311.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de:

Designação dos membros dos órgãos sociais para o triénio de
2000-2002:

Presidente: Augusto Arnaldo Santos Oliveira Silva Paranhos;
Vice-presidente: Augusto Oliveira Silva Paranhos;
Vogais: Nuno Filipe Santos Oliveira Silva Paranhos, José Pe-

dro Paupério Martins Panzina e Esperança Maria Oliveira Tei-
xeira, todos casados e residentes na Avenida dos Combatentes da
Grande Guerra, 282, Porto, na Estrada da Circunvalação, 5435,
Porto, na Rua da Vilarinha, 355, moradia 28, Porto, na Rua do
Outeiro do Linhó, 93, Valongo, e na Rua das Olaias, 24, Valongo,
respectivamente;

Fiscal único: efectivo, Abílio Azevedo, António Baptista, Elí-
sio Quintas & Lino Vieira, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, representada por António Abel Pereira Baptista, revisor
oficial de contas, casado, residente na Rua de Pedro Homem de
Melo, 187, 3.º, hab. 02, Porto, e suplente, José Elísio Lopes da
Silva Quintas, casado, residente na Rua de São João de Brito, 610,
1.º, Porto.

Data da deliberação: 31 de Março de 2000.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878096

TAVARES & CARVALHO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 15 851; identificação de pessoa colectiva n.º 500487081; ins-
crições n.os 7 e 14; números e data das apresentações: 2/3/6/
20000718; pasta n.º 712.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerente de Fer-
nando Manuel Pinto, em 18 de Abril de 2000, por renúncia, e de
designação do gerente António Teixeira Peneda, em 18 de Abril
de 2000.

Está conforme.

21 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878118

H. E. C. E. � SOCIEDADE LIMPEZAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 55 294; identificação de pessoa colectiva n.º 504672983; ins-
crição n.º 2; número e data da apresentação: 1/20000718; pasta
n.º 22 552.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efec-
tuado o registo de alteração parcial do contrato, cujos artigos são
os seguintes:

ARTIGO 6.º

1 � A administração e representação da Sociedade, remune-
rada ou não, conforme for deliberado em assembleia geral, fica
afecta aos sócios Rodrigo Luís Pinto Lourenço e Teófilo Eduar-
do Rodrigues de Freitas, desde já designados gerentes.

2 � Para obrigar a Sociedade é necessária a assinatura de dois
gerentes em conjunto.

3 � Em ampliação dos poderes normais, a gerência poderá:

a) Comprar e vender quaisquer bens de natureza móvel, desig-
nadamente viaturas automóveis;

b) Tomar de arrendamento quaisquer locais, bem como alterar
ou rescindir os respectivos contratos;

c) Celebrar contratos de locação financeira.

ARTIGO 7.º

1 � São livres as cessões de quotas, no todo ou em parte,
entre sócios; porém, a estranhos dependem do consentimento da
sociedade e na aquisição têm preferência em primeiro lugar os
sócios não cedentes e em segundo a Sociedade.

2 � A Sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguin-
tes casos:

a) Por acordo com o seu titular;
b) Penhora, arresto ou qualquer outra forma de apreensão ju-

dicial da quota;
c) Falência do seu titular;
d) Quando o respectivo titular deixar de comparecer nas assem-

bleias gerais por mais de dois anos consecutivos;
3 � O valor de amortização da quota, em qualquer dos casos,

será o que resultar do último balanço aprovado, devendo a for-
ma de pagamento ser feita em 24 prestações mensais e iguais, sem
juros, sem prejuízo de acordo em contrário.

4 � A quota amortizada poderá figurar no balanço como tal, bem
como poderão posteriormente, por deliberação dos sócios, em vez
da quota amortizada serem criadas uma ou mais quotas destinadas
a serem alienadas a um ou a algum dos sócios ou a terceiros.

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

Está conforme.

22 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878126

SOCIPLANO � SOCIEDADE DE PLANEAMENTO,
ESTUDOS E PROJECTOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 1500; identificação de pessoa colectiva n.º 502216549; averba-
mento n.º 2 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 6; números e data das
apresentações: 16 e 17/20000719; pasta n.º 12 520.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções do gerente Amé-
rico Dias Campos, em 14 de Julho de 2000, por renúncia, e alte-
ração parcial do contrato, cujo artigo é o seguinte:

ARTIGO 3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
8 000 000$, correspondente à soma de quatro quotas iguais, do
valor nominal de 2 000 000$ cada uma, pertencendo duas a cada
um dos sócios, Ivo Hélder Welch Martins de Sousa e José Ma-
nuel Dinis Machado.

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

Está conforme.

22 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878142

MANUEL ANTAS E FILHO, DESPACHANTES OFICIAIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 44 730; identificação de pessoa colectiva n.º 501944451; aver-
bamento n.º 1 à inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 2/
20000822; pasta n.º 12 661.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi efectuado
o registo de cessação de funções de gerente de José Manuel dos
Santos de Morais Antas, em 22 de Agosto de 2000, por renúncia.

Está conforme.

24 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878215
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WANSCHNEIDER � LABORATÓRIO DE PATOLOGIA
CLÍNICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial do Porto, 2.ª Secção. Matrícula
n.º 54 270; identificação de pessoa colectiva n.º 504321064; ins-
crições n.os 1 e 7; números e data das apresentações: 30 e 31/
20000721; pasta n.º 18 749.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foram
efectuados os registos de cessação de funções de gerente de
Eduardo Alberto Marinho de Castro, em 17 de Maio de 2000, por
renúncia; e o aumento de capital � redenominação e alteração
do contrato, cujos artigos são os seguintes:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 5000 euros e corresponde à soma de três quotas, sendo
duas iguais, do valor nominal de 1850 euros cada uma, perten-
centes uma a cada um dos sócios Luís Nuno Garcia Vila Afonso
e Manuel Adriano Silva Lopes, e uma do valor nominal de
1300 euros, pertencente à sócia Gitum Imobiliário e Serviços, S. A.

ARTIGO 4.º

1 � É livre a cessão de quotas entre sócios.
2 � A cessão de quotas a estranhos depende do consentimen-

to expresso da sociedade, cabendo ainda à sociedade, em primeiro
lugar, e aos sócios não cedentes, em segundo, o direito de prefe-
rência na aquisição da quota cedenda.

3 � Em caso de exercício de alguma das aludidas preferênci-
as na compra das quotas cedendas, o preço a pagar será o cor-
respondente ao valor apurado no último balanço aprovado, inde-
pendentemente de a negociação com estranhos à sociedade prever
ou não valores diferentes.

ARTIGO 5.º

A sociedade é administrada por um ou mais gerentes, remune-
rados ou não e podendo a sua eventual remuneração consistir,
total ou parcialmente, em participações nos lucros da sociedade,
tudo conforme for deliberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

1 � À gerência são conferidos os mais amplos poderes para
praticar todos os actos necessários ou convenientes à realização
do objecto social e ainda os poderes especiais para adquirir, ali-
enar, onerar ou locar quaisquer bens móveis, inclusive veículos
automóveis, adquirir e tomar de arrendamento imóveis, tomar por
trespasse estabelecimentos comerciais, bem como para subscre-
ver ou adquirir participações no capital de outras sociedades,
desde que qualquer dos aludidos actos não envolva responsabili-
dade para a sociedade em valor superior a 20% da sua factura-
ção anual, caso em que será sempre necessária deliberação da
assembleia geral.

2 � Enquanto tiver um só gerente, a sociedade fica vinculada
com a sua assinatura, quando tiver dois ou mais gerentes, a so-
ciedade fica vinculada com as assinaturas conjuntas de dois ge-
rentes.

ARTIGO 8.º

Poderão ser exigidas aos sócios prestações suplementares de
capital, conforme vier a ser deliberado por unanimidade em as-
sembleia geral, até ao montante global de 100 000 000$.

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

Está conforme.

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Susana Maria
Silva Ribeiro. 11878380

VILA DO CONDE

PAPELARIA BAZAR DE MARIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO
DA SILVA AZEVEDO, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2613/991220; data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12556653

DAVID SANTOS LEAL & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2179/971124; identificação de pessoa colectiva n.º 504008498;
data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12556556

SPORT-MIX � IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DE ARTIGOS DE DESPORTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2607/991217; identificação de pessoa colectiva P 504789465;
averbamento n.º 1 à inscrição n.º 1 e inscrição n.º 3; números e data
das apresentações: 3 e 4/26042000.

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

Cessação de funções gerente de Maria da Conceição Magalhães
Carvalho, por renúncia, em 26 de Janeiro de 2000.

Alteração do contrato � Alterado: artigo 9.º, o qual fica com
a redacção seguinte:

ARTIGO 9.º

1 � A gerência social, remunerada ou não, conforme delibe-
ração da assembleia geral, fica afecta aos dois sócios, que, des-
de já, ficam nomeados gerentes.

2 � Para que a sociedade fique validamente obrigada em to-
dos os seus actos e contratos é suficiente a assinatura de qual-
quer um dos gerentes.

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

Está conforme.

27 de Abril de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12522970

BORCAMPOS TÊXTEIS � BORDADOS DE VILAR
DO PINHEIRO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 949/881124; identificação de pessoa colectiva n.º 502069775;
data: 29062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

29 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
09673350

MANUEL & AMÉRICO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2120/970715; identificação de pessoa colectiva n.º 503918245;
data: 27062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12556572

CARDOSO & MAIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1487/930519; identificação de pessoa colectiva n.º 500864012;
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inscrição n.º 7; números e data das apresentações: 12 e 13/29062000.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe:
1) Em 4 de Fevereiro de 2000, Mário Domingues Maia Ferreira

cessou funções de gerência, por óbito; e
2) Foi alterado o artigo 5.º do pacto social, que ficou com a

seguinte redacção:
ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é exercida por três gerentes,
sócios ou não, os quais são designados e destituídos em assem-
bleia geral.

§ 1.º Para obrigar e representar a sociedade em todos os actos
e contratos que envolvam responsabilidades para ela são neces-
sárias as assinaturas em conjunto de dois dos três gerentes.

§ 2.º Qualquer gerente poderá delegar os poderes de gerência
noutro gerente.

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

Está conforme.

7 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12557811

TRAFEME � TRATAMENTOS PROTECTIVOS
E CONSTRUÇÃO CIVIL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 458/800922; identificação de pessoa colectiva n.º 501073817;
data: 05072000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

17 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12523364

CONTROLCERTO � SOCIEDADE TÉCNICA
DE EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2673/20000508; identificação de pessoa colectiva
n.º 974682276; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 2/
08052000.

Certifico que, com relação à sociedade epígrafe, foi registada
a alteração do contrato:

Alterado: artigo 1.º, o qual tem a redacção seguinte:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma de Controlcerto � Sociedade Téc-
nica de Equipamentos e Representações Auto, L.da, e tem a sua
sede na Rua B, lote 47, lugar de Varziela, da freguesia de Min-
delo, concelho de Vila do Conde

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

Está conforme.

9 de Maio de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12523224

DIAZ, RAMOS E PEREZ, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1238/911121; identificação de pessoa colectiva n.º 502650222;
data: 30062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

11 de Julho de 2000. � A Segunda-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12537241

SCANHET � IMPORTAÇÃO E REPRESENTAÇÃO DE
SALAMANDRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2517/990802; identificação de pessoa colectiva n.º 504545515;
data: 29062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

10 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12561770

BIW IBÉRIA INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 1848/951215; identificação de pessoa colectiva n.º 503582859;
data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

3 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12565784

ESTEXAR � ESTAMPARIA TÊXTIL DE ÁRVORE, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 946/881107; identificação de pessoa colectiva n.º 502060018;
data: 29062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

7 de Julho de 2000. � A Primeira-Ajudante, (Assinatura ile-
gível.) 12536520

GUIMARÃES E DINIS � EMPRESA AGRÍCOLA FAMILIAR
RECONHECIDA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 2193/971219; identificação de pessoa colectiva n.º 504029428;
data: 26062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

30 de Junho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12556076

ALFREDO AMORIM FERNANDES & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Vila do Conde. Matrícula
n.º 628/830609; identificação de pessoa colectiva n.º 501379193;
data: 28062000.

Certifico que foram depositados os documentos relativos à pres-
tação de contas do ano de 1999.

4 de Julho de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
12556386

SANTARÉM
ABRANTES

DIOGO FERREIRA BOTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 278/
670406; identificação de pessoa colectiva n.º 500465126; data de
entrega: 000602.

Certifico que os documentos da prestação de contas relativos
ao ano de 1999 foram depositados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542426
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AONIA � COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1672/
000828; identificação de pessoa colectiva P 504462210; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 1/000828.

Contrato de constituição de sociedade

No dia 12 de Abril de 2000, no Cartório Notarial de Cons-
tância, perante mim, licenciado José António Risques Correia
da Silva, respectivo notário interino, compareceram como ou-
torgantes:

1.º Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco, contribuinte fiscal
n.º 115672826, natural de Macau, residente na Avenida dos Es-
tados Unidos da América, 118, 8.º, esquerdo, em Lisboa, casado
com Maria Margarida Tamagnini Alves da Fonseca de Ataíde
Castel-Branco no regime da comunhão geral de bens;

2.º Maria Margarida Tamagnini Alves da Fonseca de Ataíde
Castel-Branco, contribuinte fiscal n.º 115673016, natural da fre-
guesia de Coração de Jesus, de Lisboa, casada com o outorgante
nomeado em primeiro lugar sob o dito regime de bens e com ele
residente;

Outorgam por si e na qualidade de únicos representantes da
totalidade do capital social da sociedade comercial por quotas
com a firma Castro Ataíde, Castel Branco � Investimentos e
Gestão Imobiliária, L.da, identificação de pessoa colectiva
n.º 504363042, com sede na Quinta da Ónia, freguesia de Ros-
sio ao sul do Tejo, concelho de Abrantes, matriculada na Con-
servatória do Registo Comercial de Abrantes sob o n.º 1625, de
31 de Dezembro de 1999, conforme certidão por aquela Conser-
vatória emitida, que me foi presente e arquivo.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por conhecimento pes-
soal.

E disseram que, pela presente escritura, constituem entre si a
sociedade que representam, uma sociedade comercial por quotas,
que se regerá pelas cláusulas constantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a firma AONIA � Compra e Venda de
Imóveis, L.da, e vai ter a sua sede na Quinta da Aónia, freguesia
de Rossio ao sul do Tejo, concelho de Abrantes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a compra e venda de proprieda-
des.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, está integralmente realizado
em dinheiro, e corresponde à soma das três seguintes quotas: uma
quota do valor nominal de 250 euros, na titularidade do sócio
Duarte de Castro Ataíde Castel-Branco; uma quota do valor no-
minal de 250 euros, na titularidade da sócia Maria Margarida
Tamagnini Alves da Fonseca de Ataíde Castel-Branco, e uma
quota do valor nominal de 4500 euros, na titularidade da socie-
dade comercial por quotas Castro Ataíde Castel Branco � Inves-
timentos e Gestão Imobiliária, L.da

ARTIGO 4.º

A sociedade poderá participar em agrupamentos complemen-
tares de empresas, bem como em sociedades de responsabilida-
de limitada ou ilimitada, com objecto diferente do seu ou regu-
ladas por lei especial.

ARTIGO 5.º

1 � Ficam desde já designados gerentes os sócios Duarte de
Castro Ataíde Castel-Branco e Maria Margarida Tamagnini Al-
ves da Fonseca de Ataíde Castel-Branco.

2 � A sociedade vincula-se com a intervenção de qualquer um
dos gerentes, os quais não poderão ser exonerados sem o seu
expresso consentimento.

3 � A gerência poderá não ser remunerada se tal vier a ser de-
liberado em assembleia geral.

ARTIGO 6.º

A cessão de quotas a terceiros carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído o direito de preferên-
cia, em primeiro lugar, à sociedade, e aos sócios não cedentes,
em segundo lugar.

ARTIGO 7.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas aos sócios prestações suple-
mentares até ao montante global igual ao décuplo do capital so-
cial.

ARTIGO 8.º

A distribuição de lucros do exercício dependerá de deliberação
unânime, tomada em assembleia geral.

ARTIGO 9.º

A convocação das assembleias gerais compete a qualquer
gerente e deve ser feita por carta registada, com aviso de recep-
ção, dirigida a cada um dos sócios, expedida com a antecedên-
cia mínima de 15 dias, a não ser que a lei exija outras formali-
dades ou estabeleça prazo mais longo.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10543180

SEMPERLIMPA � SERVIÇOS DE LIMPEZA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1671/
000821; identificação de pessoa colectiva P 504396420; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 5/000821.

Contrato de sociedade

No dia 24 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel,
respectiva notária interina, compareceram como outorgantes:

1.º Carlos António Antunes Rainho, casado com Isabel de Je-
sus Batista Catalão Rainho segundo o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de São Vicente, do concelho de
Abrantes, residente habitualmente na Rua de Vale de Rãs, 605,
cave, em Chainça, freguesia de São Vicente, já referida, contri-
buinte fiscal n.º 198358423;

2.º Jorge Manuel Antunes Rainho, casado com Fátima Rosá-
rio Alves Martins Rainho segundo o regime da comunhão de
adquiridos, natural da freguesia de Alferrarede, do concelho de
Abrantes, residente habitualmente na Rua do Dr. João Freitas
Branco, 20, 1.º, em Moinho da Funcheira, Amadora, contribuin-
te fiscal n.º 175255229.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade com os números, respectivamente, 9922802,
de 5 de Setembro de 1997, e 7607603, de 13 de Abril de 1999,
emitidos pelos Serviços de Identificação Civil de Santarém e
Lisboa.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura,
celebram entre si um contrato de sociedade, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas,
adopta a firma SEMPERLIMPA � Serviços de Limpeza, L.da, e
vai ter a sua sede na Rua do Vale de Rãs, 605, cave, na Chainça,
freguesia de São Vicente, concelho de Abrantes.

2.º

O seu objecto é a prestação de serviços de limpeza e manu-
tenção de espaços públicos e privados.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal de 2500 euros cada uma, pertencendo uma a cada um
dos sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar.
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5.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 10 vezes o capital social.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Carlos
António Antunes Rainho, desde já nomeado gerente, sendo sufi-
ciente a assinatura de um gerente para obrigar a sociedade.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a
convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada, dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de ante-
cedência.

Está conforme o original

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10540024

MARQUES & PAULINA � COMÉRCIO DE PRODUTOS
HORTÍCOLAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 2669/
000810; identificação de pessoa colectiva n.º 505087812; inscri-
ção n.º 1; número e data da apresentação: 1/000810.

Contrato de sociedade

No dia 29 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de Gavião,
perante mim, licenciada Maria Cristina Marques da Cruz Man-
so, respectiva notária, compareceram como outorgantes:

1.º Manuel Marques Francisco, casado com a segunda outor-
gante sob o regime da comunhão de adquiridos, natural da fre-
guesia de São Miguel do Rio Torto, concelho de Abrantes, onde
reside, na Rua do Campo da Bola, Bicas, contribuinte fiscal
n.º 121949133;

2.ª Paulina Hermínia Lima João, natural da freguesia de São
Miguel do Rio Torto referida e com seu referido marido residente,
contribuinte fiscal n.º 155329987.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade, respectivamente, n.os 5138831, emitido em
3 de Agosto de 1990 pelo Centro de Identificação Civil e Crimi-
nal de Lisboa, e 9455787, emitido em 24 de Maio de 2000 pelos
Serviços de Identificação Civil de Lisboa.

E pelos outorgantes foi dito que constituem entre si uma so-
ciedade comercial por quotas, que se regerá pelas cláusulas cons-
tantes dos artigos seguintes:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de Marques & Paulina �
Comércio de Produtos Hortícolas, L.da, com sede na Rua do Cam-
po da Bola, Bicas, freguesia de São Miguel do Rio Torto, con-
celho de Abrantes.

ARTIGO 2.º

A sociedade tem por objecto a horticultura, especialidades
hortícolas e produtos de viveiro, produção, importação, exporta-
ção e comércio de produtos hortícolas.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 5000 euros, integralmente realizado em
dinheiro, e corresponde à soma de duas quotas no valor nominal
de 2500 euros cada uma, pertencentes uma a cada sócio.

ARTIGO 4.º

A gerência da sociedade, dispensada de caução e com ou sem
remuneração, conforme for deliberado em assembleia geral, será
exercida por ambos os sócios, que, desde já, ficam nomeados ge-
rentes, sendo suficiente a assinatura de um para que a sociedade
se considere validamente vinculada em todos os seus actos e con-
tratos.

§ único. Fica vedado aos gerentes obrigar a sociedade em actos e
contratos estranhos aos negócios sociais, tais como letras de favor,
fianças, abonações ou documentos semelhantes.

ARTIGO 5.º

Quando a lei não exigir outras formalidades e prazos, a assem-
bleia geral será convocada por meio de cartas registadas, com
aviso de recepção, dirigidas aos sócios com a antecedência mí-
nima de 15 dias.

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá exigir dos sócios prestações suplementa-
res de capital até ao décuplo do montante do capital social,
mediante deliberação da assembleia geral tomada por unanimi-
dade dos votos representativos de todo o capital social.

ARTIGO 7.º

A gerência fica desde já autorizada a proceder ao levantamen-
to do depósito do capital realizado antes do registo definitivo da
escritura da constituição de sociedade, a fim de fazer face às
despesas com a aquisição de mobiliário e equipamento com vis-
ta à prossecução do objecto social.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10543155

CLÁUDIO FERNANDES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1670/
000818; identificação de pessoa colectiva P 505104547; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 8/000818.

Contrato de sociedade

No dia 9 de Agosto de 2000, no Cartório Notarial de Abran-
tes, perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias
Chambel, respectiva notária interina, compareceram como outor-
gantes:

1.º Cláudio Jorge de Matos Fernandes, solteiro, maior, natural
da freguesia de São João, concelho de Abrantes, residente habi-
tualmente na Avenida de D. João I, lote 2, rés-do-chão, direito,
em Abrantes, contribuinte fiscal n.º 207714770;

2.ª Ermelinda Maria dos Santos Martins, solteira, maior, natu-
ral da indicada freguesia de São João, residente habitualmente na
Avenida de D. João I, lote 2, rés-do-chão, direito, em Abrantes,
contribuinte fiscal n.º 205459668;

Verifiquei a identidade dos outorgantes pela exibição dos bi-
lhetes de identidade, respectivamente, n.os 12052681 e 10035578,
emitidos em 9 de Abril de 1997 e 24 de Novembro de 1999 pe-
los Serviços de Identificação Civil de Santarém.

Pelos outorgantes foi dito que, pela presente escritura, celebram
entre si um contrato de sociedade, que se regerá pelas cláusulas
constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial do tipo de sociedade por quotas, adop-
ta a firma Cláudio Fernandes, L.da, e vai ter a sua sede na Rua
da Esperança � São José, lote 2, cave, freguesia de São Vicente,
concelho de Abrantes.

2.º

A sociedade tem por objecto a actividade de empreitadas de
obras públicas, indústria de construção civil e compra e venda de
imóveis e revenda dos adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de duas quotas iguais, do va-
lor nominal cada uma de 2500 euros, pertencentes uma a cada um
dos sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar.



DIÁRIO DA REPÚBLICA � III SÉRIEN.º 224 � 27 de Setembro de 2000 20 670-(105)

5.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares de
capital até ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo do sócio Cláudio
Jorge Matos Fernandes, desde já nomeado gerente, sendo sufici-
ente a sua assinatura para obrigar a sociedade.

7.º

É permitida a amortização de quota nos seguintes casos:
a) Por falecimento ou interdição do seu titular;
b) Em caso de divórcio, se a quota não for adjudicada ao res-

pectivo titular; e
c) Em caso de falência, insolvência ou outra providência judi-

cial sobre a quota.
8.º

Quando a lei não exigir outras formalidades ou prazos, a convo-
cação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta registada,
enviada aos sócios com, pelo menos, 20 dias de antecedência.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10543147

CONSTRUÇÕES POZOLANA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1668/
000801; identificação de pessoa colectiva P 505060620; inscrição
n.º 1; número e data da apresentação: 2/000801.

Contrato de sociedade

No dia 17 de Julho de 2000, no Cartório Notarial de Abrantes,
perante mim, licenciada Maria da Graça Semedo Dias Chambel,
respectiva notária interina, compareceram como outorgantes:

1.º Simão da Silva Matos, casado com Paula Cristina Freixo
Lopes Matos segundo o regime da comunhão de adquiridos, na-
tural da freguesia de Bemposta, do concelho de Abrantes, resi-
dente habitualmente na Travessa dos Combatentes da Grande
Guerra, 1, na referida freguesia de Bemposta, contribuinte fiscal
n.º 188618449;

2.ª Paula Cristina Freixo Lopes Matos, casada com o primeiro
outorgante no indicado regime de bens e com ele residente habi-
tualmente, natural da freguesia de São João Baptista, do conce-
lho de Abrantes, contribuinte fiscal n.º 197471781;

3.º Carlos Turíbio Marques Coelho, solteiro, maior, natural de
Moçambique, residente habitualmente na Rua do Porto do Car-
ro, em Aboboreira, freguesia de Aboboreira, do concelho de
Mação, contribuinte fiscal n.º 175549338;

4.ª Ercília Maria Silva de Matos, solteira, maior, natural da
mencionada freguesia de Bemposta, residente habitualmente na
referida Rua do Porto do Carro, em Aboboreira, contribuinte fis-
cal n.º 216320968.

Verifiquei a identidade dos outorgantes por exibição dos seus
bilhetes de identidade com os números, respectivamente, 9229151,
de 16 de Fevereiro de 1998, 9836737, de 3 de Novembro de 1997,
8267176, de 18 de Novembro de 1998, e 10862210, de 22 de
Setembro de 1997, emitidos pelos Serviços de Identificação Ci-
vil de Santarém.

Pelos outorgantes foi declarado que, pela presente escritura,
celebram entre si um contrato de sociedade, que se regerá pelas
cláusulas constantes dos artigos seguintes:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas,
adopta a firma Construções Pozolana, L.da, e vai ter a sua sede
na Travessa dos Combatentes da Grande Guerra, 1, na freguesia
de Bemposta, do concelho de Abrantes.

2.º

O seu objecto é construção, remodelação e recuperação de
edifícios; compra e venda de materiais de construção; compra e
venda de imóveis e revenda de adquiridos para esse fim.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
5000 euros e corresponde à soma de quatro quotas iguais, do valor
nominal de 1250 euros cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar.

5.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual ao décuplo do capital social.

6.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios Simão da
Silva Matos e Carlos Turíbio Marques Coelho, que desde já são
nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois geren-
tes para obrigar a sociedade.

7.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a
convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada, dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de ante-
cedência.

Está conforme o original.

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10543120

TELEMATOS � ELECTRODOMÉSTICOS
E INFORMÁTICA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1312/
960109; identificação de pessoa colectiva n.º 503565725; inscri-
ção n.º 4; número e data da apresentação: 3/000808.

Certifico que foi efectuado o seguinte acto de registo:
1) Facto: alteração parcial do contrato: artigo alterado: 2.º, o

qual passa a ter a seguinte redacção:

2.º

O seu objecto consiste no comércio de venda a retalho e pe-
ças de electrodomésticos e prestação de serviços de reparação dos
mesmos; comércio e serviços informáticos e comissionista.

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

25 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10543163

CARLOS GONÇALVES COENTRO, HERDEIROS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 556/
800122; identificação de pessoa colectiva n.º 500926875; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542345

CENTROINOX � INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
DE HOTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 820/
881021; identificação de pessoa colectiva n.º 502052163; data de
entrega: 000602.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depositados
na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542361

CERVEJARIA, SNACK-BAR O GAVETO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1033/
910712; identificação de pessoa colectiva n.º 502588039; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542370

CLIMOSOLAR � CLIMATIZAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1518/
980710; identificação de pessoa colectiva n.º 504198351; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542396

CONDORCET PAIS ESTEVES DE MORAIS,
SUCESSORES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 615/
820104; identificação de pessoa colectiva n.º 501235183; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542400

CONSTRUÇÕES PEDRO LOURO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1573/
990427; identificação de pessoa colectiva n.º 504369555; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542418

DUARTE & FILHA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 988/
901113; identificação de pessoa colectiva n.º 502444916; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542442

PERSILUZ � MONTAGENS E REPARAÇÕES
ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1345/
960522; identificação de pessoa colectiva n.º 503665339; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documentos
da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depositados
na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natália
Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542450

FILIBOLO, INDÚSTRIA DE PASTELARIA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 959/
900619; identificação de pessoa colectiva n.º 502367768; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542469

FILIPES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 922/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 502296933; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542485

FONTES & SARAIVA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 952/
900220; identificação de pessoa colectiva n.º 501226893; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542493

FRIOFONTES � COMÉRCIO DE PRODUTOS
ALIMENTARES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1545/
981110; identificação de pessoa colectiva n.º 504274945; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542515

GARRAFAL � REPRESENTAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1356/
960809; identificação de pessoa colectiva n.º 503701726; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542523

GUIA & GUIA � SOCIEDADE DE MADEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 810/
880824; identificação de pessoa colectiva n.º 502025476; data de
entrega: 000602.
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Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542531

INDÚSTRIA MÓVEIS ALAGOA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1463/
971107; identificação de pessoa colectiva n.º 504011650; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542540

J. C. BARTOLOMEU � INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1339/
960424; identificação de pessoa colectiva n.º 503628646; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542558

J. FLORANFIL � CONSTRUÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 1469/
971218; identificação de pessoa colectiva n.º 504027034; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542566

J. JACINTO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Abrantes. Matrícula n.º 877/
890906; identificação de pessoa colectiva n.º 502216778; data de
entrega: 000602.

Certifico, em relação à sociedade em epígrafe, que os documen-
tos da prestação de contas relativas ao ano de 1999 foram depo-
sitados na pasta respectiva.

29 de Agosto de 2000. � A Primeira-Ajudante, Maria Natá-
lia Gonçalves Pereira Gentil Ferreira. 10542574

CONSTÂNCIA

GLACIAR, SPORTS BAR, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Constância. Matrícula
n.º 117/000825; inscrição n.º 1; número e data da apresentação: 1/
000825.

Certifico que foi constituída a sociedade em epígrafe, da
qual são sócios Paulo Jorge Martins de Moura, casado com
Maria Helena Marques Garcia de Moura na comunhão de ad-
quiridos, residentes na Rua de Camões, 13, freguesia de Praia
do Ribatejo, concelho de Vila Nova da Barquinha, Carlos
Manuel Horta Ferreira, solteiro, maior, residente na Rua da
Alegria, 10, freguesia de Tramagal, concelho de Abrantes, e
António Sérgio Duarte Lopes Damásio, solteiro, maior, resi-
dente na Travessa das Flores, 16, Vale de Mestre, freguesia de

Santa Margarida da Coutada, concelho de Constância, que se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade é comercial, do tipo de sociedade por quotas, adopta
a firma Glaciar, Sports Bar, L.da, e vai ter a sua sede na Avenida das
Forças Armadas, sem número de polícia, freguesia de Constância,
do concelho do mesmo nome.

§ único. A gerência pode deslocar livremente a sede social
dentro do mesmo concelho ou para concelho limítrofe, bem como
criar agências, delegações ou outras formas locais de representa-
ção no território nacional.

2.º

O seu objecto social é actividades náuticas, actividades de ex-
ploração da natureza, bar e restaurante, actividades de aventura
e recreio nos meios ambiente e aquático.

3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
1 200 000$ e corresponde à soma de três quotas iguais, do valor
nominal de 400 000$ cada uma, pertencendo uma a cada um dos
sócios.

4.º

A cessão de quotas a estranhos carece do consentimento da
sociedade e, quando onerosa, é atribuído a esta o direito de pre-
ferência, em primeiro lugar, e aos sócios não cedentes, em segun-
do lugar.

5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, fica a cargo dos sócios, que desde
já são nomeados gerentes, sendo necessária a assinatura de dois
gerentes para obrigar a sociedade.

6.º

Por deliberação unânime dos votos representativos de todo o
capital social, poderão ser exigidas prestações suplementares até
ao montante global igual a 20 vezes o capital social.

7.º

A sociedade poderá amortizar qualquer quota nos seguintes
casos:

a) Por acordo com o respectivo titular;
b) Em caso de falência, insolvência, dissolução ou interdição

do seu titular;
c) Se a quota for penhorada, arrestada ou por qualquer outra

forma sujeita a apreensão judicial.

8.º

Quando a lei não exigir formalidades ou prazos diferentes, a
convocação das assembleias gerais far-se-á por meio de carta
registada, dirigida aos sócios com, pelo menos, 20 dias de an-
tecedência.

Está conforme o origina!.

28 de Agosto de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria de Fá-
tima Ascenso Rodrigues Tapadas. 10404481

SALVATERRA DE MAGOS

BRACOT � COMÉRCIO MATERIAIS CONSTRUÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 105/900105; identificação de pessoa colectiva
n.º 502032979; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 9/
20000609.

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

a) Aumento de capital de 400 000$ para 10 000 euros, refor-
çado com a quantia de 8004,81 euros em dinheiro, subscrito pe-
los sócios em partes iguais;
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b) Alteração parcial do contrato, consistente na nova redacção
dos artigos 1.º, 2.º, 3.º e 4.º, que passam a ser do seguinte teor:

1.º

A sociedade adopta a firma de BRACOT � Comércio Mate-
riais Construção, L.da, com sede no lugar da Califórnia, fregue-
sia de Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos.

2.º

O objecto da sociedade consiste no seguinte: comércio a reta-
lho de materiais para construção civil; construção civil e obras
públicas; compra e venda de imóveis e revenda dos adquiridos
para o mesmo fim; prestação de serviços com máquinas
retroescavadoras.

3.º

1 � O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
10 000 euros e corresponde à soma de duas quotas: uma no va-
lor nominal de 5000 euros, pertencente ao sócio José Patrício
Tomás Coutinho, e a outra no valor nominal de 5000 euros, per-
tencente à sócia Dália da Conceição Braga Coutinho.

2 � Poderá ser exigida aos sócios, na proporção das suas quo-
tas, a realização de prestações suplementares de capital até 20 ve-
zes o valor do capital social, nas condições a deliberar em assem-
bleia geral.

4.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme vier a
ser deliberado em assembleia geral, pertence a ambos os sócios,
desde já são nomeados gerentes, sendo suficiente a assinatura de
um gerente para obrigar a sociedade em todos os seus actos e
contratos, mesmo na compra e venda de veículos automóveis.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

30 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609465

TRANSERTEL � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 549/990407; identificação de pessoa colectiva
n.º 504390570; inscrições n.os 2 e 3; números e datas das apresen-
tações: 2/990525 e 1 e 2/20000124.

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

a) Nomeação de gerente de José João da Costa Lourenço, em
20 de Maio de 1999;

b) Renúncia à gerência de José João da Costa Lourenço, por
renúncia, em 24 de Janeiro de 2000;

c) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção
do artigo 4.º, que passa a ser do seguinte teor:

4.º

1 � A gerência da sociedade será exercida por ambos os só-
cios, já nomeados gerentes, que serão ou não remunerados, con-
forme for deliberado em assembleia geral.

2 � Para obrigar validamente a sociedade são necessárias as
assinaturas dos dois gerentes.

Certifico ainda que foram depositados os documentos de presta-
ção de contas relativos ao ano de 1999 da sociedade em epígrafe.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609406

VASILPNEUS DE VAZ & C.A, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 239/911009;  identificação de pessoa colectiva
n.º 502671220; inscrição n.º 2; número e data da apresentação: 4/
20000510.

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

a) Aumento de capital de 2 000 000$ para 150 000 000$, refor-
çado com a quantia de 148 000 000$ em numerário, subscritos
111 000 000$ pelo sócio Joaquim António Dias Vaz e 7 000 000$
pela sócia Aurora Maria da Conceição Pinheiro;

b) Alteração parcial do contrato consistente na nova redacção
do artigo 3.º, que passa a ser do seguinte teor:

ARTIGO 3.º

O capital social, integralmente realizado em dinheiro, é de
150 000 000$ e corresponde à soma de duas quotas: uma no va-
lor nominal de 112 500 000$, pertencente ao sócio Joaquim An-
tónio Dias Vaz, e outra no valor nominal de 37 500 000$, per-
tencente à sócia Aurora Maria da Conceição Pinheiro.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

A Ajudante, (Assinatura ilegível.) 06609350

TRANSVOA � SERVIÇO DE TRANSPORTES,
SOCIEDADE UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 600/20000512; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 4/12052000.

Certifico que José Manuel Oliveira Pombo, divorciado, residen-
te na Rua do Furo, 43, Marinhais, Salvaterra de Magos, consti-
tuiu a sociedade comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege
pelo seguinte contrato:

1.º

A sociedade adopta a firma TRANSVOA � Serviço de Trans-
portes, Sociedade Unipessoal, L.da

2.º

A sede social é na Rua do Furo, 43, freguesia de Marinhais,
deste concelho de Salvaterra de Magos.

3.º

Por simples deliberação da gerência, pode a sede ser deslocada
para outro local dentro do mesmo concelho ou para concelho li-
mítrofe, bem como serem criadas sucursais, filiais, agências ou
outras formas locais de representação.

4.º

O seu objecto consiste em transportes de mercadorias em ca-
mião.

5.º

O capital social, integralmente subscrito e realizado em dinhei-
ro, é de 10 000 000$, representado por uma quota de 10 000 000$,
pertencente ao sócio único, José Manuel Oliveira Pombo.

6.º

A gerência da sociedade, com ou sem remuneração, conforme
for deliberado em assembleia geral, compete ao único sócio, que
desde já fica nomeado gerente.

7.º

Para obrigar validamente a sociedade em todos os seus actos
e contratos é suficiente a assinatura do gerente nomeado.

8.º

O sócio único e a sociedade podem celebrar entre si negócios
jurídicos que sirvam a prossecução do objecto da sociedade.

9.º

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609368

CIVAUTO � CENTRO DE INSPECÇÕES AUTO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 495/971107; identificação de pessoa colectiva
n.º 503192953; inscrição n.º 10; números e data das apresentações:
6 e 7/20000512.

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

a) Renúncia à gerência de Manuel Esteves Gonçalves, por re-
núncia, em 3 de Março de 2000.

Foi depositado na pasta da sociedade o texto actualizado do
pacto social.

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609376

TRANSUNEL � TRANSPORTES, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Salvaterra de Magos. Ma-
trícula n.º 603/20000605; inscrição n.º 1; número e data da apre-
sentação: 1/05062000.

Certifico que Susana Paula Rodrigues Moreira, solteira, mai-
or, Estrada da Lagoa, Salvaterra de Magos, constituiu a sociedade
comercial por quotas em epígrafe, a qual se rege pelo seguinte
contrato:

ARTIGO 1.º

1 � A sociedade adopta a firma TRANSUNEL � Transpor-
tes, Unipessoal, L.DA

2 � A sociedade tem a sua sede na Estrada da Lagoa, Salva-
terra de Magos, freguesia e concelho de Salvaterra de Magos.

§ 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 nacio-
nal ou estrangeiro.

ARTIGO 2.º

O objecto da sociedade consiste na actividade de transporte
rodoviário de mercadorias por conta de outrem.

ARTIGO 3.º

O capital social é de 50 000 euros, encontra-se integralmente
realizado em dinheiro e corresponde a uma única quota de igual
valor nominal pertencente à única sócia.

ARTIGO 4.º

A gerência e a representação da sociedade pertencem à única
sócia e à não sócia Dália Rodrigues Moreira, casada, residente
na Estrada da Lagoa, Salvaterra de Magos, que desde já fica
nomeada gerente.

§ 1.º Para a sociedade ficar validamente obrigada em todos os
seus actos e contratos é necessária a assinatura de um gerente
quando a gerência seja singular, ou de dois gerentes quando a
gerência seja plural, sendo obrigatória, nos termos e para os efei-
tos do disposto no Decreto-Lei n.º 38/99, de 6 de Fevereiro, ou
legislação que o venha alterar ou complementar, a assinatura do
gerente com capacidade profissional.

§ 2.º Os gerentes, incluindo o que presta capacidade profissio-
nal à empresa, poderão ser nomeados e destituídos por delibera-
ção simples da assembleia geral, constituindo a respectiva acta
documento bastante para efeitos do registo.

ARTIGO 5.º

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

ARTIGO 6.º

A sociedade poderá participar no capital de outras sociedades com
o mesmo ou objecto diferente do seu e em sociedades reguladas por
leis especiais ou em agrupamentos complementares de empresas.

Disposição transitória

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

Está conforme o original.

28 de Agosto de 2000. � A Ajudante, (Assinatura ilegível.)
06609392

SETÚBAL
SESIMBRA

JOSÉ CARLOS DE SOUSA, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 533;
identificação de pessoa colectiva n.º 502286407; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016795

FAST BOATS � CONSTRUÇÃO DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1120;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808245; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016787

FAST BOATS � CONSTRUÇÃO DE NAVIOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1120;
identificação de pessoa colectiva n.º 503808245; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1998 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 07263694

ARTE CONDE � MOBILIÁRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1382;
identificação de pessoa colectiva n.º 504496760; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016833

CONDECALEIRAS � MONTAGEM DE CALEIRAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1425;
identificação de pessoa colectiva n.º 504420402; data da apresen-
tação: 000630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os documen-
tos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da sociedade em
epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Teresa
Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016914

A FLOR DO CONDE � FLORISTA, UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1357;
identificação de pessoa colectiva n.º 504311247; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016850

JOSÉ CUNHA � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES,
UNIPESSOAL, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1410;
data da apresentação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016892

LANELCONTA � GABINETE CONTABILÍSTICO-FISCAL
E DE GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1012;
identificação de pessoa colectiva n.º 500919607; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016876

TEODORO GOMES ALHO & FILHOS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 154;
identificação de pessoa colectiva n.º 500721980; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016906

RESTAURANTE 12 KM, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1411;
identificação de pessoa colectiva n.º 504420569; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016868

L. C. P. R. � ENGENHARIA CONSULTORIA,
PROJECTOS, RADIOCOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1300;
identificação de pessoa colectiva n.º 504191128; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1998 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 07263538

L. C. P. R. � ENGENHARIA CONSULTORIA, PROJECTOS,
RADIOCOMUNICAÇÕES, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1300;
identificação de pessoa colectiva n.º 504191128; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016779

SANTOS & PULQUÉRIO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 393;
identificação de pessoa colectiva n.º 501808248; data da apresen-
tação: 000613.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12538566

A. S. LOURO � TRANSPORTES DE MERCADORIAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1042;
identificação de pessoa colectiva n.º 503659002; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016884

MULTICONDE � TECTOS FALSOS, PORTAS FOLE,
ROUPEIROS E ILUMINAÇÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 940;
identificação de pessoa colectiva n.º 503419052; data da apresen-
tação: 000630.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016922

FEJI � SOCIEDADE DE CONSTRUÇÕES E VENDAS, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 1109;
identificação de pessoa colectiva n.º 503792934; data da apresen-
tação: 000630.
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Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 11016841

ZIMBRAGEST � SOCIEDADE DE CONTABILIDADE
E GESTÃO, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Sesimbra. Matrícula n.º 988;
identificação de pessoa colectiva n.º 503565385; data da apresen-
tação: 000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos relativos à prestação de contas do ano de 1999 da so-
ciedade em epígrafe.

3 de Agosto de 2000. � A Escriturária Superior, Maria Tere-
sa Neto dos Anjos Castanho Soromenho. 12546461

SETÚBAL

SRK � CONSULTORES DE MARKETING, L.DA

Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. Matrícula n.º 5448/
991124; identificação de pessoa colectiva n.º 502704047; inscri-
ção n.º 5; número e data da apresentação: 5/991124.

Certifico que, relativamente à sociedade em epígrafe, foi alte-
rado parcialmente o contrato, tendo, em consequência, sido alte-
rados os artigos 1.º, 4.º e 5.º e suprimido o artigo 10.º, passando
aqueles a ter a seguinte redacção:

ARTIGO 1.º

A sociedade adopta a denominação de SRK � Consultores de
Marketing, L.da, e fica com a sua sede na Rua do Eito, 28, fre-
guesia de Santa Maria, concelho de Setúbal.

ARTIGO 4.º

O capital social é de 400 000$, dividido em duas quotas: uma
quota de 380 000$, pertencente ao sócio Severiano António Ro-
drigues Correia, e uma quota de 20 000$, pertencente à sócia
Maria Teresa Alexandre Bouto Rodrigues Correia.

ARTIGO 5.º

A gerência da sociedade, remunerada ou não, conforme for
deliberado em assembleia geral, é confiada ao sócio Severiano
António Rodrigues Correia, cuja assinatura é suficiente para obri-
gar a sociedade.

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

7 de Junho de 2000. � A Segunda-Ajudante, Ana Paula Nu-
nes Raposo. 11111933

VIANA DO CASTELO
PONTE DE LIMA

SOCIEDADE AGRÍCOLA DA CASA DAS TORRES, L.DA

Sede: Casa das Torres, Facha, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 83/730502; identificação de pessoa colectiva n.º 500252947;
data da apresentação: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe referentes ao exercício do ano 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08566020

IRMÃOS MARINHOS, L.DA

Sede: Rua de Domingos Tarroso, 31, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 561/951026; identificação de pessoa colectiva n.º 503534536;
data da apresentação: 20000629.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe referentes ao exercício do ano 1998.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08566275

JOSÉ DA COSTA PEREIRA, L.DA

Sede: Ribeiro, Arcozelo, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 231/870611; identificação de pessoa colectiva n.º 501844996;
data da apresentação: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe referentes ao exercício do ano 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08557780

ARAÚJO & SOARES, L.DA

Sede: Rua de Agostinho José Taveira,
sem número de polícia, 4990 Ponte de Lima

Conservatória do Registo Comercial de Ponte de Lima. Matrícula
n.º 161/820427; identificação de pessoa colectiva n.º 501283242;
data da apresentação: 20000628.

Certifico que foram depositados na pasta respectiva os do-
cumentos referentes à prestação de contas da sociedade em epí-
grafe referentes ao exercício do ano 1999.

5 de Setembro de 2000. � A Segunda-Ajudante, Maria Isabel
Dantas da Costa Vital. 08557845
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